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Trefwoord Titel Nummer Blz. 
Aalst • Dankzij cambio zijn er 10.000 auto’s minder in Vlaanderen VSP 264, maart 4-8 

Aanhangwagen (fiets) • Wetgever maakt pilootprojecten met brede fietsaanhangwagens voor 

goederenvervoer mogelijk 

VSP 269, sept 20 

 • Zijn de regels voor rijwielen ook van toepassing op gemotoriseerde rijwielen? VSP 270, okt 10-13 

Aanvullend reglement • Raad van State vernietigt quadverbod van stad Antwerpen (kort) VSP 263, feb 23 

ADAS • Geavanceerde rijhulpsystemen: potentieel blijft onderbenut als bestuurders ze niet 
kennen 

VSP 271, nov 8-12 

Advanced cruise control • Geavanceerde rijhulpsystemen: potentieel blijft onderbenut als bestuurders ze niet 

kennen 

VSP 271, nov 8-12 

Alcohol • Onderzoeksrapport Vias ‘Wat werkt voor bestuurders onder invloed van alcohol?’ 

(pas verschenen) 

VSP 272, dec 20 

 • Steeds meer veroordeelde bestuurders krijgen alcoholslot in de wagen VSP 268, juli 3 

ANPR • Trajectcontroles in politiezone Voorkempen helpen bij uittekenen verkeersbeleid VSP 267, juni 4-8 

Antwerpen • Dankzij cambio zijn er 10.000 auto’s minder in Vlaanderen VSP 264, maart 4-8 

 • Vernieuwde Scheldekaaien in Antwerpen winnen Prijs Publieke Ruimte 2020 VSP 268, juli 27 

 • Wegbeheerders hebben steeds meer aandacht voor fietsers aan verkeerslichten VSP 272, dec 10-14 

App • Ruim 2.000 mensen testen MaaS-app ‘MoveBrussels’ VSP 270, okt 8-9 

Autodelen • Dankzij cambio zijn er 10.000 auto’s minder in Vlaanderen VSP 264, maart 4-8 

 • Elektrisch autodelen voor lokale overheden: een praktische gids (pas verschenen) VSP 264, maart 27 

 • Ruim 105 miljoen euro voor 1.000 nieuwe mobipunten VSP 269, sept 4-5 

 • Praktijkgids ‘Autodelen in landelijk gebied’ (pas verschenen) VSP 271, nov 28 

 • Inspiratieboek 2.0 - Gedeelde mobiliteit bij woningbouwlocaties (pas verschenen) VSP 272, dec 20 

Autoluw • Brussels gewest lanceert lokaal mobiliteitscontract voor inrichting autoluwe wijken 
(kort) 

VSP 263, feb 13 

Autonoom rijdend • Zie zelfrijdend   

Autosnelweg • De reddingsstrook heeft dringend juridische hulp nodig VSP 269, sept 14-17 

Autoweg • De reddingsstrook heeft dringend juridische hulp nodig VSP 269, sept 14-17 

AWV • Verkeerslichten ‘rechtsaf vrij’ en ‘rechtdoor vrij’ voor fietsers op Vlaamse 

gewestwegen 

VSP 263, feb 3 

 • Verkeersborden ‘rechtsaf vrij’ en ‘rechtdoor vrij’ voor fietsers nu ook op Vlaamse 

gewestwegen 

VSP 270, okt 17 

 • Wegbeheerders hebben steeds meer aandacht voor fietsers aan verkeerslichten VSP 272, dec 10-14 

Band • Vanaf 1 mei 2021 is Europees energie-etiket verplicht op alle banden (kort) VSP 268, juli 26 

Basisbereikbaarheid • Vlaamse Mobiliteitsvisie vervangt Mobiliteitsplan Vlaanderen VSP 265, april 4-5 

 • Kader uitgetekend voor benchmarkstudie De Lijn met oog op basisbereikbaarheid 

(kort) 

VSP 265, april 9 

 • Ruim 105 miljoen euro voor 1.000 nieuwe mobipunten VSP 269, sept 4-5 

 • Communicatietoolbox over basisbereikbaarheid en Hoppin (pas verschenen) VSP 271, nov 28 

Beleid (Brussels gewest) • De MIVB heeft de wind in de zeilen VSP 263, feb 8-12 

 • Zone 30 wordt norm in Brussels gewest vanaf 2021 (kort) VSP 263, feb 13 

 • Brussels gewest lanceert lokaal mobiliteitscontract voor inrichting autoluwe wijken 
(kort) 

VSP 263, feb 13 

 • De Fietsersbond bestaat 25 jaar VSP 266, mei 6-9 

 • Minister Elke Van den Brandt: ‘Mobiliteit is hefboom voor leefkwaliteit in Brussel’ VSP 266, mei 10-14 

 • Geef voetgangers hoogwaardige, comfortabele verhardingen VSP 266, mei 15-17 

 • 30 km/uur in bebouwde kom vanaf 2021 in Brussels gewest VSP 269, sept 3 

 • Ruim 2.000 mensen testen MaaS-app ‘MoveBrussels’ VSP 270, okt 8-9 

 • Brussels gewest markeert drop off-zones voor deelsteps en -fietsen (kort) VSP 270, okt 13 

Beleid (federaal) • Transportdata.be: nationaal toegangspunt voor multimodale reisinformatiediensten VSP 264, maart 9 

 • Drie maanden oefenen voor rijexamen volstaat weer VSP 265, april 12-13 

 • De Fietsersbond bestaat 25 jaar VSP 266, mei 6-9 

Beleid (lokaal) • Brussels gewest lanceert lokaal mobiliteitscontract voor inrichting autoluwe wijken 

(kort) 

VSP 263, feb 13 

 • Raad van State vernietigt quadverbod van stad Antwerpen (kort) VSP 263, feb 23 

 • Praktijkgids Gemeentewegendecreet (pas verschenen) VSP 263, feb 24 

 • Cahier 'Van parkeer- en stallingsnormen naar een mobiliteitsnorm' (pas verschenen) VSP 263, feb 25 

 • Dankzij cambio zijn er 10.000 auto’s minder in Vlaanderen VSP 264, maart 4-8 

 • Turnhout: verkeersluwe maar bereikbare centrumstad VSP 264, maart 15 

 • Project ‘Verkeersveilige gemeente’ in de provincie Antwerpen VSP 264, maart 18 



II 
 

Trefwoord Titel Nummer Blz. 
 • Negen lokale besturen genomineerd voor Fietsgemeente/Fietsstad 2020 VSP 264, maart 10 

 • Elektrisch autodelen voor lokale overheden: een praktische gids (pas verschenen) VSP 264, maart 27 

 • Vlaanderen werkt aan GAS-boetes voor beperkte snelheidsinbreuken VSP 265, april 3 

 • Vlaamse Mobiliteitsvisie vervangt Mobiliteitsplan Vlaanderen VSP 265, april 4-5 

 • Praktijkboek 'Ons buurtpunt' (pas verschenen) VSP 265, april 20 

 • De Fietsschool als lokaal antwoord op vervoersarmoede VSP 266, mei 3-5 

 • Termijnen voor subsidiëring verkeersveilige schoolomgeving opgeschort omwille van 
coronacrisis (kort) 

VSP 266, mei 23 

 • Geen corona-uitstel meer voor openbare onderzoeken gemeentewegen en 

rooilijnplannen (kort) 

VSP 266, mei 23 

 • Hoe komt een nieuw gemeentelijk rooilijnplan tot stand? VSP 266, mei 24-27 

 • Toolbox duurzame mobiliteit’ geeft lokale besturen ideeën en subsidies voor fiets- 

en voetgangersmaatregelen (kort) 

VSP 267, juni 28 

 • Een knip in een straat: mogelijke hinderpaal voor hulpdiensten VSP 270, okt 4-7 

 • ParkPAD is klaar voor brede Europese tests VSP 270, okt 15 

 • Naar gewenste verkeersstromen: meer dan toegangsborden – Handvaten voor 

wegbeheerders en politiediensten (pas verschenen) 

VSP 270, okt 18 

 • Worden gemeentebesturen gedwongen om GAS in te voeren voor 
snelheidsinbreuken? 

VSP 271, nov 13-17 

 • Fietsbeleid Kortrijk, Deinze en Boechout bekroond VSP 271, nov 26-27 

 • Sint-Truiden vervangt 7.615 klassieke lichtarmaturen door led-verlichting (kort) VSP 271, nov 7 

 • Praktijkgids ‘Autodelen in landelijk gebied’ (pas verschenen) VSP 271, nov 28 

Beleid (Vlaanderen) • 10 miljoen euro subsidie beschikbaar voor aanpak schoolomgevingen in 2020 (kort) VSP 263, feb 7 

 • Al 180 miljoen uit kilometerheffing geïnvesteerd in wegenwerken VSP 263, feb 17-19 

 • Kwetsbare weggebruikers wegen zwaarder door in lijst met gevaarlijke punten 

(kort) 

VSP 263, feb 23 

 • Minister Lydia Peeters: ‘Samenwerking is cruciaal om goede resultaten te bereiken’ VSP 264, maart 16-17 

 • Vlaanderen werkt aan GAS-boetes voor beperkte snelheidsinbreuken VSP 265, april 3 

 • Vlaamse Mobiliteitsvisie vervangt Mobiliteitsplan Vlaanderen VSP 265, april 4-5 

 • Drie maanden oefenen voor rijexamen volstaat weer VSP 265, april 12-13 

 • De Fietsersbond bestaat 25 jaar VSP 266, mei 6-9 

 • Termijnen voor subsidiëring verkeersveilige schoolomgeving opgeschort omwille van 

coronacrisis (kort) 

VSP 266, mei 23 

 • Vlaamse overheid heeft datastandaard voor slimme mobiliteitsdiensten klaar kort) VSP 267, juni 15 

 • Ruim 105 miljoen euro voor 1.000 nieuwe mobipunten VSP 269, sept 4-5 

 • Maximumsnelheid van 100 km/uur op Brusselse ring (kort) VSP 269, sept 21 

 • Acht nieuwe overtredingen in Vlaamse boetecatalogus voor taxi’s VSP 271, nov 3 

 • Worden gemeentebesturen gedwongen om GAS in te voeren voor 
snelheidsinbreuken? 

VSP 271, nov 13-17 

 • Nota ‘Visie goederenvervoer Vlaanderen (pas verschenen) VSP 271, nov 28 

 • Masterplan moet toegankelijkheid haltes sterk verbeteren VSP 272, dec 3 

Beleid (Wallonië) • Wallonië wijzigt reglement van de wegbeheerder (kort) VSP 269, sept 21 

Binnenstad • Vlaming wil voorrang voor zachte weggebruikers in stadscentrum en conflictvrije 

kruispunten 

VSP 265, april 10-11 

 • Aandachtspunten voor tijdelijke woonerven in binnensteden VSP 268, juli 4-7 

 • Steeds meer Vlaamse steden voeren een fietszone in (kort) VSP 268, juli 28 

Binnenvaart • De Hydrogen Fuel Cell als katalysator voor modal shift van wegvervoer naar 

binnenvaart 

VSP 271, nov 24-25 

 • Nota ‘Visie goederenvervoer Vlaanderen (pas verschenen) VSP 271, nov 28 

Boechout • Fietsbeleid Kortrijk, Deinze en Boechout bekroond VSP 271, nov 26-27 

Brandweer • Nieuwe regels voor bestuurders van prioritaire voertuigen vanaf 1 oktober VSP 269, sept 10-13 

 • Een knip in een straat: mogelijke hinderpaal voor hulpdiensten VSP 270, okt 4-7 

Brecht • Trajectcontroles in politiezone Voorkempen helpen bij uittekenen verkeersbeleid VSP 267, juni 4-8 

Bromfiets • De motorfiets houdt (voorlopig) stand in het verkeer VSP 271, nov 4-7 

Brussel • Ringtrambus van De Lijn van start in Noordrand Brussel (kort) VSP 268, juli 28 

Brussel Mobiliteit • Geef voetgangers hoogwaardige, comfortabele verhardingen VSP 266, mei 15-17 

Burgerwetenschap • Burgerwetenschap onthult de mobiliteitsimpact van Covid-19 VSP 267, juni 9-11 

Bus • Zeven maatregelen waarmee De Lijn trams en bussen stipter kan laten rijden VSP 268, juli 18-21 

 • Groot proefproject met e-bussen De Lijn van start in Leuven VSP 270, okt 20 

 • Masterplan moet toegankelijkheid haltes sterk verbeteren VSP 272, dec 3 

Camera • Zie ANPR   

Cambio • Dankzij cambio zijn er 10.000 auto’s minder in Vlaanderen VSP 264, maart 4-8 

 • Zie ook autodelen   

Circulatieplan • Een knip in een straat: mogelijke hinderpaal voor hulpdiensten VSP 270, okt 4-7 



III 
 

Trefwoord Titel Nummer Blz. 
 • Naar gewenste verkeersstromen: meer dan toegangsborden – Handvaten voor 

wegbeheerders en politiediensten (pas verschenen) 

VSP 270, okt 18 

CITRUS • CITRUS-app met realtime verkeersinfo verhoogt veiligheid en doorstroming 

vrachtwagens (kort) 

VSP 271, nov 12 

Column • Per(r)ongeluk (door Kris Peeters) VSP 263, feb 26 

 • Drie wetten (door Miguel Vertriest) VSP 264, maart 34 

 • Nul verkeersdoden (door Werner De Dobbeleer) VSP 265, april 22 

 • Warme hap (door Joris Willems) VSP 266, mei 29 

 • Lock me down (door Cathy Macharis) VSP 267, juni 33 

 • Blijven fietsen allemaal (door Freya De Muynck) VSP 268, juli 29 

 • Voor de warme bakker (door Kris Peeters) VSP 269, sept 25 

 • Mobiliteitsontsteking (door Miguel Vertriest) VSP 270, okt 21 

 • Gamechanger (door Werner De Dobbeleer) VSP 271, nov 29 

 • Ziekenzorg (door Joris Willems) VSP 272, dec 25 

Combimobiliteit • Minister Elke Van den Brandt: ‘Mobiliteit is hefboom voor leefkwaliteit in Brussel’ VSP 266, mei 10-14 

 • Ruim 105 miljoen euro voor 1.000 nieuwe mobipunten VSP 269, sept 4-5 

ConACon • ConACon: management van zelfrijdende voertuigen voor meer verkeersveiligheid 

(Transport & Mobility Leuven) 

VSP 264, maart 22-23 

Congres • Elke verplaatsing begint en eindigt te voet: de Voetgangersbeweging zet al 20 jaar 

stappen vooruit 

VSP 263, feb 4-7 

Corona • Strafrechtelijke en administratieve afhandeling van inbreuken op 
coronamaatregelen 

VSP 266, mei 18-22 

 • Mondmasker verplicht op openbaar vervoer, in stations en aan haltes (kort) VSP 266, mei 23 

 • Burgerwetenschap onthult de mobiliteitsimpact van Covid-19 VSP 267, juni 9-11 

 • Fiets- en voetgangersvoorzieningen verbeteren voor meer ‘social distancing’ en 

fietsgebruik 

VSP 267, juni 22-28 

 • Prof. Davy Janssens (IMOB/UHasselt): ‘Gewoontegedrag stuurt onze verplaatsingen’ VSP 268, juli 8-11 

Cruise control • Geavanceerde rijhulpsystemen: potentieel blijft onderbenut als bestuurders ze niet 

kennen 

VSP 271, nov 8-12 

Data • Transportdata.be: nationaal toegangspunt voor multimodale reisinformatiediensten VSP 264, maart 9 

 • Vlaamse overheid heeft datastandaard voor slimme mobiliteitsdiensten klaar kort) VSP 267, juni 15 

 • CITRUS-app met realtime verkeersinfo verhoogt veiligheid en doorstroming 
vrachtwagens (kort) 

VSP 271, nov 12 

De Lijn • De Lijn schaft reservatieplicht voor rolstoelgebruikers af (kort) VSP 263, feb 13 

 • Kader uitgetekend voor benchmarkstudie De Lijn met oog op basisbereikbaarheid 

(kort) 

VSP 265, april 9 

 • Wegbeheerder staat mee in voor stiptheid tram en bus VSP 268, juli 12-17 

 • Zeven maatregelen waarmee De Lijn trams en bussen stipter kan laten rijden VSP 268, juli 18-21 

 • De Lijn stopt met magnetische vervoerbewijzen (kort) VSP 268, juli 28 

 • Ringtrambus van De Lijn van start in Noordrand Brussel (kort) VSP 268, juli 28 

 • Groot proefproject met e-bussen De Lijn van start in Leuven VSP 270, okt 20 

 • Wandelafstand naar halte bepaalt tram- en busgebruik VSP 272, dec 4-9 

Deelauto • Zie autodelen   

Deelfiets • Rapport 'Een fietsdeelsysteem voor de vervoerregio’s' (pas verschenen) VSP 263, feb 25 

 • Ruim 105 miljoen euro voor 1.000 nieuwe mobipunten VSP 269, sept 4-5 

 • Brussels gewest markeert drop off-zones voor deelsteps en -fietsen (kort) VSP 270, okt 13 

 • Inspiratieboek 2.0 - Gedeelde mobiliteit bij woningbouwlocaties (pas verschenen) VSP 272, dec 20 

Deelstep • Brussels gewest markeert drop off-zones voor deelsteps en -fietsen (kort) VSP 270, okt 13 

Deinze • Fietsbeleid Kortrijk, Deinze en Boechout bekroond VSP 271, nov 26-27 

DIGNITY • DIGNITY onderzoekt digitalisering van mobiliteitssystemen en uitbouw van inclusief 

vervoer 

VSP 270, okt 16 

Donné, Valère • Valère Donné: ‘We moeten de files níet oplossen’ VSP 269, sept 6-9 

Doorstroming • Mobilidata: digitale technologie voor vlotter en veiliger verkeer VSP 265, april 6-9 

 • Vlaming wil voorrang voor zachte weggebruikers in stadscentrum en conflictvrije 

kruispunten 

VSP 265, april 10-11 

 • Handboek ontwerp verkeerslichtenregelingen 2020 (pas verschenen) VSP 267, juni 28 

 • Boek ‘Het recht van de snelste’ (pas verschenen) VSP 267, juni 32 

 • Wegbeheerder staat mee in voor stiptheid tram en bus VSP 268, juli 12-17 

 • Zeven maatregelen waarmee De Lijn trams en bussen stipter kan laten rijden VSP 268, juli 18-21 

 • Meer comfort en veiligheid voor fietsers aan verkeerslichten: praktijkgericht advies 
en tips 

VSP 269, sept 22-23 

 • CITRUS-app met realtime verkeersinfo verhoogt veiligheid en doorstroming 

vrachtwagens (kort) 

VSP 271, nov 12 

 • Wegbeheerders hebben steeds meer aandacht voor fietsers aan verkeerslichten VSP 272, dec 10-14 



IV 
 

Trefwoord Titel Nummer Blz. 
Educatie • 30 jaar VSV: van adviesorgaan naar centrale speler inzake verkeersveiligheid en 

duurzame mobiliteit 

VSP 264, maart 12-14 

 • De Fietsschool als lokaal antwoord op vervoersarmoede VSP 266, mei 3-5 

 • Online leerplatform mijnrijbewijsB.be breidt uit naar praktijkopleiding (kort) VSP 269, sept 13 

 • De motorfiets houdt (voorlopig) stand in het verkeer VSP 271, nov 4-7 

Elektromobiliteit • Dankzij cambio zijn er 10.000 auto’s minder in Vlaanderen VSP 264, maart 4-8 

 • Elektrisch autodelen voor lokale overheden: een praktische gids (pas verschenen) VSP 264, maart 27 

 • Groot proefproject met e-bussen De Lijn van start in Leuven VSP 270, okt 20 

 • Hoe beïnvloeden contextuele factoren elektrische fietsen in het woon-werkverkeer? VSP 271, nov 22-23 

Europa • Europees geld voor 9 mobipunten in Vlaamse Rand en Westhoek (kort) VSP 265, april 18 

 • Verslag Europese Rekenkamer over het EU-kernwegennet (pas verschenen)  VSP 266, mei 28 

Fiets • Verkeerslichten ‘rechtsaf vrij’ en ‘rechtdoor vrij’ voor fietsers op Vlaamse 

gewestwegen 

VSP 263, feb 3 

 • Kwetsbare weggebruikers wegen zwaarder door in lijst met gevaarlijke punten 

(kort) 

VSP 263, feb 23 

 • Vademecum vergevingsgezinde wegen (VVW) deel kwetsbare weggebruikers (pas 

verschenen) 

VSP 264, maart 27 

 • Cahier 'Beloonsystemen om meer mensen op de fiets te krijgen' (pas verschenen) VSP 264, maart 27 

 • Vlaming wil voorrang voor zachte weggebruikers in stadscentrum en conflictvrije 
kruispunten 

VSP 265, april 10-11 

 • Advies Fietsberaad Vlaanderen over plaats speed pedelec op openbare weg (pas 

verschenen) 

VSP 265, april 20 

 • De Fietsersbond bestaat 25 jaar VSP 266, mei 6-9 

 • Fiets- en voetgangersvoorzieningen verbeteren voor meer ‘social distancing’ en 

fietsgebruik 

VSP 267, juni 22-28 

 • Een leesbare voorrang voor fietsers op kruispunten: Fietsberaad Vlaanderen reikt 

• typeoplossingen aan 

VSP 267, juni 30-31 

 • Toolbox duurzame mobiliteit’ geeft lokale besturen ideeën en subsidies voor fiets- 
en voetgangersmaatregelen (kort) 

VSP 267, juni 28 

 • Nieuwe routeplanner voor woon-werkfietsers (pas verschenen) VSP 267, juni 32 

 • Prof. Davy Janssens (IMOB/UHasselt): ‘Gewoontegedrag stuurt onze verplaatsingen’ VSP 268, juli 8-11 

 • Wetgever maakt pilootprojecten met brede fietsaanhangwagens voor 

goederenvervoer mogelijk 

VSP 269, sept 20 

 • Meer comfort en veiligheid voor fietsers aan verkeerslichten: praktijkgericht advies 

en tips 

VSP 269, sept 22-23 

 • Recente wijzigingen voor fietsers in Wegcode bijgestuurd VSP 270, okt 3 

 • Verkeersborden ‘rechtsaf vrij’ en ‘rechtdoor vrij’ voor fietsers nu ook op Vlaamse 
gewestwegen 

VSP 270, okt 17 

 • Zijn de regels voor rijwielen ook van toepassing op gemotoriseerde rijwielen? VSP 270, okt 10-13 

 • Brochure fietsDNA: cijfers over het fietsen in Vlaanderen in 2020 (pas verschenen) VSP 270, okt 18 

 • Hoe beïnvloeden contextuele factoren elektrische fietsen in het woon-werkverkeer? VSP 271, nov 22-23 

 • Wegbeheerders hebben steeds meer aandacht voor fietsers aan verkeerslichten VSP 272, dec 10-14 

Fietsenstalling • Zet uw fietsenstallingen op het platform Velopark.be VSP 264, maart 3 

Fietsersbond • De Fietsersbond bestaat 25 jaar VSP 266, mei 6-9 

Fietsgemeente/Fietsstad • Negen lokale besturen genomineerd voor Fietsgemeente/Fietsstad 2020 VSP 264, maart 10 

 • Fietsbeleid Kortrijk, Deinze en Boechout bekroond VSP 271, nov 26-27 

Fietspad • Kan de wegbeheerder een specifieke snelheidslimiet op een fietspad opleggen? VSP 264, maart 32-33 

 • Fiets- en voetgangersvoorzieningen verbeteren voor meer ‘social distancing’ en 

fietsgebruik 

VSP 267, juni 22-28 

 • Wetgever maakt pilootprojecten met brede fietsaanhangwagens voor 

goederenvervoer mogelijk 

VSP 269, sept 20 

 • Brochure fietsDNA: cijfers over het fietsen in Vlaanderen in 2020 (pas verschenen) VSP 270, okt 18 

 • Rapport ‘Staat en inrichting van de fietspaden langs gewestwegen in Vlaanderen - 

meetjaar 2019’ (pas verschenen) 

VSP 270, okt 19 

 • Hoe beïnvloeden contextuele factoren elektrische fietsen in het woon-werkverkeer? VSP 271, nov 22-23 

Fietsschool • De Fietsschool als lokaal antwoord op vervoersarmoede VSP 266, mei 3-5 

Fietssnelweg • Gedragsonderzoek met cameratechnologie voor verkeersveiligere fietsostrades 
(Provincie Antwerpen) 

VSP 264, maart 24-25 

Fietszone • Steeds meer Vlaamse steden voeren een fietszone in (kort) VSP 268, juli 28 

File Zie verkeersdrukte   

Flitspaal • Steeds meer flitspalen in Vlaanderen beschadigd (kort) VSP 265, april  18 

GAS • Wirwar aan bevoegdheden om parkeerinbreuken vast te stellen VSP 264, maart 28-31 

 • Vlaanderen werkt aan GAS-boetes voor beperkte snelheidsinbreuken VSP 265, april 3 

 • Strafrechtelijke en administratieve afhandeling van inbreuken op 

coronamaatregelen 

VSP 266, mei 18-22 



V 
 

Trefwoord Titel Nummer Blz. 
 • Worden gemeentebesturen gedwongen om GAS in te voeren voor 

snelheidsinbreuken? 

VSP 271, nov 13-17 

GECORO • Boek 'Leidraad voor de GECORO' (pas verschenen) VSP 263, feb 24 

Gemeentewegendecreet • Praktijkgids Gemeentewegendecreet (pas verschenen) VSP 263, feb 24 

 • Hoe komt een nieuw gemeentelijk rooilijnplan tot stand? VSP 266, mei 24-27 

Gent • Dankzij cambio zijn er 10.000 auto’s minder in Vlaanderen VSP 264, maart 4-8 

 • Sammeke de superflitspaal: symbiose tussen sensibiliseren en handhaven in de zone 

30 (Politie Gent) 

VSP 264, maart 20-21 

 • Wandelafstand naar halte bepaalt tram- en busgebruik VSP 272, dec 4-9 

Gevaarlijke punten • Kwetsbare weggebruikers wegen zwaarder door in lijst met gevaarlijke punten 

(kort) 

VSP 263, feb 23 

Goederenvervoer • Wetgever maakt pilootprojecten met brede fietsaanhangwagens voor 

goederenvervoer mogelijk 

VSP 269, sept 20 

 • Boek ‘Met een factor 8 naar de mobiliteit van de toekomst’ (pas verschenen) VSP 269, sept 24 

 • Nota ‘Visie goederenvervoer Vlaanderen (pas verschenen) VSP 271, nov 28 

Good Move • Minister Elke Van den Brandt: ‘Mobiliteit is hefboom voor leefkwaliteit in Brussel’ VSP 266, mei 10-14 

Groene kaart • Zet groene kaart zonder kleur deur open voor fraude? VSP 267, juni 16-19 

Gsm • Wanneer is gsm-gebruik achter het stuur strafbaar? VSP 267, juni 29 

Halteafstand • Wandelafstand naar halte bepaalt tram- en busgebruik VSP 272, dec 4-9 

Halte-infrastructuur • Wegbeheerder staat mee in voor stiptheid tram en bus VSP 268, juli 12-17 

 • Masterplan moet toegankelijkheid haltes sterk verbeteren VSP 272, dec 3 

Handhaving • Wirwar aan bevoegdheden om parkeerinbreuken vast te stellen VSP 264, maart 28-31 

 • Procedure voor plaatsbepaling trajectcontroles wordt herbekeken VSP 264, maart 10 

 • Vlaanderen werkt aan GAS-boetes voor beperkte snelheidsinbreuken VSP 265, april 3 

 • Steeds meer flitspalen in Vlaanderen beschadigd (kort) VSP 265, april  18 

 • Strafrechtelijke en administratieve afhandeling van inbreuken op 
coronamaatregelen 

VSP 266, mei 18-22 

 • Trajectcontroles in politiezone Voorkempen helpen bij uittekenen verkeersbeleid VSP 267, juni 4-8 

 • Zet groene kaart zonder kleur deur open voor fraude? VSP 267, juni 16-19 

 • Politie kan verval van recht tot sturen eindelijk controleren in Mercuriusdatabank 

(kort) 

VSP 267, juni 15 

 • Wanneer is gsm-gebruik achter het stuur strafbaar? VSP 267, juni 29 

 • Leeftijdsgrens voor rookverbod in voertuigen opgetrokken naar 18 jaar (kort) VSP 268, juli 26 

 • Acht nieuwe overtredingen in Vlaamse boetecatalogus voor taxi’s VSP 271, nov 3 

 • Worden gemeentebesturen gedwongen om GAS in te voeren voor 

snelheidsinbreuken? 

VSP 271, nov 13-17 

 • Rijbewijs met punten komt na 30 jaar plots weer in zicht VSP 272, dec 16-19 

Handicap • De Lijn schaft reservatieplicht voor rolstoelgebruikers af (kort) VSP 263, feb 13 

 • DIGNITY onderzoekt digitalisering van mobiliteitssystemen en uitbouw van inclusief 
vervoer 

VSP 270, okt 16 

Herentals • Vernieuwde Scheldekaaien in Antwerpen winnen Prijs Publieke Ruimte 2020 VSP 268, juli 27 

Hoppin • Ruim 105 miljoen euro voor 1.000 nieuwe mobipunten VSP 269, sept 4-5 

 • Communicatietoolbox over basisbereikbaarheid en Hoppin (pas verschenen) VSP 271, nov 28 

Inclusief vervoer • DIGNITY onderzoekt digitalisering van mobiliteitssystemen en uitbouw van inclusief 

vervoer 

VSP 270, okt 16 

Infopunt Publieke Ruimte • Vernieuwde Scheldekaaien in Antwerpen winnen Prijs Publieke Ruimte 2020 VSP 268, juli 27 

Infrabel • Infrabel test waarschuwingsleds aan slagbomen (kort) VSP 269, sept 21 

 • Lage omheining en betonblokken erg succesvol tegen spoorlopers in Londerzeel 

(kort) 

VSP 272, dec 15 

Infrastructuur • Verkeerslichten ‘rechtsaf vrij’ en ‘rechtdoor vrij’ voor fietsers op Vlaamse 

gewestwegen 

VSP 263, feb 3 

 • Elke verplaatsing begint en eindigt te voet: de Voetgangersbeweging zet al 20 jaar 
stappen vooruit 

VSP 263, feb 4-7 

 • Al 180 miljoen uit kilometerheffing geïnvesteerd in wegenwerken VSP 263, feb 17-19 

 • 10 miljoen euro subsidie beschikbaar voor aanpak schoolomgevingen in 2020 (kort) VSP 263, feb 7 

 • Brussels gewest lanceert lokaal mobiliteitscontract voor inrichting autoluwe wijken 

(kort) 

VSP 263, feb 13 

 • Kwetsbare weggebruikers wegen zwaarder door in lijst met gevaarlijke punten 

(kort) 

VSP 263, feb 23 

 • Praktijkgids Gemeentewegendecreet (pas verschenen) VSP 263, feb 24 

 • Herwerkte administratieve bestekbepalingen voor overheidsopdrachten wegenbouw 
in Vlaanderen (pas verschenen) 

VSP 263, feb 24 

 • Quick wins met kleine aanpassingen aan infrastructuur VSP 264, maart 19 

 • AWV beheert nog bijna 54 km lokale ex-provinciewegen VSP 264, maart 8 

 • Vademecum vergevingsgezinde wegen (VVW) deel kwetsbare weggebruikers (pas 

verschenen) 

VSP 264, maart 27 



VI 
 

Trefwoord Titel Nummer Blz. 
 • Vlaming wil voorrang voor zachte weggebruikers in stadscentrum en conflictvrije 

kruispunten 

VSP 265, april 10-11 

 • Boek 'Wegen in het Vlaamse Gewest' (pas verschenen) VSP 265, april 21 

 • Minister Elke Van den Brandt: ‘Mobiliteit is hefboom voor leefkwaliteit in Brussel’ VSP 266, mei 10-14 

 • Geen corona-uitstel meer voor openbare onderzoeken gemeentewegen en 

rooilijnplannen (kort) 

VSP 266, mei 23 

 • Hoe komt een nieuw gemeentelijk rooilijnplan tot stand? VSP 266, mei 24-27 

 • Verslag Europese Rekenkamer over het EU-kernwegennet (pas verschenen)  VSP 266, mei 28 

 • Fiets- en voetgangersvoorzieningen verbeteren voor meer ‘social distancing’ en 

fietsgebruik 

VSP 267, juni 22-28 

 • Een leesbare voorrang voor fietsers op kruispunten: Fietsberaad Vlaanderen reikt 

• typeoplossingen aan 

VSP 267, juni 30-31 

 • Aandachtspunten voor tijdelijke woonerven in binnensteden VSP 268, juli 4-7 

 • Ruim 105 miljoen euro voor 1.000 nieuwe mobipunten VSP 269, sept 4-5 

 • Valère Donné: ‘We moeten de files níet oplossen’ VSP 269, sept 6-9 

 • Meer comfort en veiligheid voor fietsers aan verkeerslichten: praktijkgericht advies 

en tips 

VSP 269, sept 22-23 

 • Maximumsnelheid van 100 km/uur op Brusselse ring (kort) VSP 269, sept 21 

 • Een knip in een straat: mogelijke hinderpaal voor hulpdiensten VSP 270, okt 4-7 

 • Verkeersborden ‘rechtsaf vrij’ en ‘rechtdoor vrij’ voor fietsers nu ook op Vlaamse 
gewestwegen 

VSP 270, okt 17 

 • Rapport ‘Staat en inrichting van de fietspaden langs gewestwegen in Vlaanderen - 

meetjaar 2019’ (pas verschenen) 

VSP 270, okt 19 

 • Geavanceerde rijhulpsystemen: potentieel blijft onderbenut als bestuurders ze niet 

kennen 

VSP 271, nov 8-12 

 • Masterplan moet toegankelijkheid haltes sterk verbeteren VSP 272, dec 3 

 • Ruim 34.000 meldingen via Meldpunt Wegen in 2019 (kort) VSP 272, dec 15 

Innovatie • Mobiliteitsecosysteem 'co.mobility' gaat van start (kort) VSP 265, april 9 

Inschrijving • Welke verkeersregels zijn van toepassing op elektrische steps? VSP 265, april 14-18 

 • Commerciële kentekenplaten krijgen volledig nieuwe regels VSP 267, juni 20-21 

 • Overstap naar nieuwe commerciële kentekenplaten uitgesteld tot 1 januari 2021 
(kort)  

VSP 271, nov 12 

ITS • Transportdata.be: nationaal toegangspunt voor multimodale reisinformatiediensten VSP 264, maart 9 

Kentekenplaat • Commerciële kentekenplaten krijgen volledig nieuwe regels VSP 267, juni 20-21 

 • Zie nummerplaat   

 • Overstap naar nieuwe commerciële kentekenplaten uitgesteld tot 1 januari 2021 

(kort)  

VSP 271, nov 12 

Kilometerheffing • Al 180 miljoen uit kilometerheffing geïnvesteerd in wegenwerken VSP 263, feb 17-19 

Knip • Een knip in een straat: mogelijke hinderpaal voor hulpdiensten VSP 270, okt 4-7 

Kortrijk • Fietsbeleid Kortrijk, Deinze en Boechout bekroond VSP 271, nov 26-27 

Kruispunt • Verkeerslichten ‘rechtsaf vrij’ en ‘rechtdoor vrij’ voor fietsers op Vlaamse 

gewestwegen 

VSP 263, feb 3 

 • Een leesbare voorrang voor fietsers op kruispunten: Fietsberaad Vlaanderen reikt 

• typeoplossingen aan 

VSP 267, juni 30-31 

 • Verkeersborden ‘rechtsaf vrij’ en ‘rechtdoor vrij’ voor fietsers nu ook op Vlaamse 
gewestwegen 

VSP 270, okt 17 

Laden en lossen • Is de combinatie van kortparkeren met laad- en loszone op verkeersborden 

toegelaten?  

VSP 268, juli 22-25 

Leuven • Dankzij cambio zijn er 10.000 auto’s minder in Vlaanderen VSP 264, maart 4-8 

 • De Fietsschool als lokaal antwoord op vervoersarmoede VSP 266, mei 3-5 

 • Groot proefproject met e-bussen De Lijn van start in Leuven VSP 270, okt 20 

Londerzeel • Lage omheining en betonblokken erg succesvol tegen spoorlopers in Londerzeel 

(kort) 

VSP 272, dec 15 

Luchtkwaliteit • Boek ‘Met een factor 8 naar de mobiliteit van de toekomst’ (pas verschenen) VSP 269, sept 24 

Luchtvaart • Hoe dominante luchtvaartmaatschappijen een opportuniteit kunnen vormen voor 

luchthavens 

VSP 271, nov 19-21 

MaaS • Mobilidata: digitale technologie voor vlotter en veiliger verkeer VSP 265, april 6-9 

 • Minister Elke Van den Brandt: ‘Mobiliteit is hefboom voor leefkwaliteit in Brussel’ VSP 266, mei 10-14 

 • Prof. Davy Janssens (IMOB/UHasselt): ‘Gewoontegedrag stuurt onze verplaatsingen’ VSP 268, juli 8-11 

 • Ruim 2.000 mensen testen MaaS-app ‘MoveBrussels’ VSP 270, okt 8-9 

Malle • Trajectcontroles in politiezone Voorkempen helpen bij uittekenen verkeersbeleid VSP 267, juni 4-8 

MBT • Is ‘massa in beladen toestand’ een achterhaald begrip in de Wegcode? VSP 263, feb 20-22 

Meetstoel • Geef voetgangers hoogwaardige, comfortabele verhardingen VSP 266, mei 15-17 

Meldpunt Wegen • Ruim 34.000 meldingen via Meldpunt Wegen in 2019 (kort) VSP 272, dec 15 

Mindermobielen • Aangepast vervoer voor mindermobielen met twee jaar verlengd (kort) VSP 264, maart 8 



VII 
 

Trefwoord Titel Nummer Blz. 
MIVB • De MIVB heeft de wind in de zeilen VSP 263, feb 8-12 

 • MIVB-rit contactloos betalen met bankkaart of smartphone (kort) VSP 269, sept 21 

 • Ruim 2.000 mensen testen MaaS-app ‘MoveBrussels’ VSP 270, okt 8-9 

 • Steeds minder ongevallen met trams MIVB (kort) VSP 271, nov 12 

Mobiel 21 • De Fietsschool als lokaal antwoord op vervoersarmoede VSP 266, mei 3-5 

Mobilidata • Mobilidata: digitale technologie voor vlotter en veiliger verkeer VSP 265, april 6-9 

Mobiliteitskompas • Mobiliteitskompas geeft Vlaming zicht op impact woon-werkverplaatsing (kort) VSP 270, okt 7 

Mobiliteitsplan • Vlaamse Mobiliteitsvisie vervangt Mobiliteitsplan Vlaanderen VSP 265, april 4-5 

 • Minister Elke Van den Brandt: ‘Mobiliteit is hefboom voor leefkwaliteit in Brussel’ VSP 266, mei 10-14 

Mobipunt • Dankzij cambio zijn er 10.000 auto’s minder in Vlaanderen VSP 264, maart 4-8 

 • Europees geld voor 9 mobipunten in Vlaamse Rand en Westhoek (kort) VSP 265, april 18 

 • Ruim 105 miljoen euro voor 1.000 nieuwe mobipunten VSP 269, sept 4-5 

 • Communicatietoolbox over basisbereikbaarheid en Hoppin (pas verschenen) VSP 271, nov 28 

Modal shift • De Hydrogen Fuel Cell als katalysator voor modal shift van wegvervoer naar 
binnenvaart 

VSP 271, nov 24-25 

MORA • Mobiliteitsverslag 2020 van MORA (pas verschenen) VSP 270, okt 19 

Motorfiets • De motorfiets houdt (voorlopig) stand in het verkeer VSP 271, nov 4-7 

MOW • Valère Donné: ‘We moeten de files níet oplossen’ VSP 269, sept 6-9 

 • Nota ‘Visie goederenvervoer Vlaanderen (pas verschenen) VSP 271, nov 28 

 • Communicatietoolbox over basisbereikbaarheid en Hoppin (pas verschenen) VSP 271, nov 28 

Nederland • Risicogestuurd werken: wat kunnen we leren van de Nederlandse aanpak? VSP 264, maart 26 

 • Nederland kiest voor risicogestuurde benadering van verkeersveiligheid VSP 267, juni 12-14 

Octopusplan • Elke verplaatsing begint en eindigt te voet: de Voetgangersbeweging zet al 20 jaar 

stappen vooruit 

VSP 263, feb 4-7 

OCW • Geef voetgangers hoogwaardige, comfortabele verhardingen VSP 266, mei 15-17 

Onderzoek • De impact van sociale normen op onze verkeersveiligheid VSP 263, feb 14-16 

 • Gedragsonderzoek met cameratechnologie voor verkeersveiligere fietsostrades 

(Provincie Antwerpen) 

VSP 264, maart 24-25 

 • Advies Fietsberaad Vlaanderen over plaats speed pedelec op openbare weg (pas 

verschenen) 

VSP 265, april 20 

 • Themadossier 'Gordel en kinderbeveiligingssystemen' (pas verschenen) VSP 267, juni 32 

 • Nederland kiest voor risicogestuurde benadering van verkeersveiligheid VSP 267, juni 12-14 

 • Prof. Davy Janssens (IMOB/UHasselt): ‘Gewoontegedrag stuurt onze verplaatsingen’ VSP 268, juli 8-11 

 • DIGNITY onderzoekt digitalisering van mobiliteitssystemen en uitbouw van inclusief 
vervoer 

VSP 270, okt 16 

 • Brochure fietsDNA: cijfers over het fietsen in Vlaanderen in 2020 (pas verschenen) VSP 270, okt 18 

 • Rapport ‘Staat en inrichting van de fietspaden langs gewestwegen in Vlaanderen - 

meetjaar 2019’ (pas verschenen) 

VSP 270, okt 19 

 • Hoe dominante luchtvaartmaatschappijen een opportuniteit kunnen vormen voor 

luchthavens 

VSP 271, nov 19-21 

 • Hoe beïnvloeden contextuele factoren elektrische fietsen in het woon-werkverkeer? VSP 271, nov 22-23 

 • De Hydrogen Fuel Cell als katalysator voor modal shift van wegvervoer naar 
binnenvaart 

VSP 271, nov 24-25 

 • CITRUS-app met realtime verkeersinfo verhoogt veiligheid en doorstroming 

vrachtwagens (kort) 

VSP 271, nov 12 

 • Onderzoeksrapport Vias ‘Wat werkt voor bestuurders onder invloed van alcohol?’ 

(pas verschenen) 

VSP 272, dec 20 

Ongeval • Aantal verkeersdoden gestegen van 584 naar 620 VSP 265, april 19 

 • Nederland kiest voor risicogestuurde benadering van verkeersveiligheid VSP 267, juni 12-14 

 • Geavanceerde rijhulpsystemen: potentieel blijft onderbenut als bestuurders ze niet 

kennen 

VSP 271, nov 8-12 

 • Steeds minder ongevallen met trams MIVB (kort) VSP 271, nov 12 

Openbaar verover • Valère Donné: ‘We moeten de files níet oplossen’ VSP 269, sept 6-9 

 • De MIVB heeft de wind in de zeilen VSP 263, feb 8-12 

 • Kader uitgetekend voor benchmarkstudie De Lijn met oog op basisbereikbaarheid 
(kort) 

VSP 265, april 9 

 • Mondmasker verplicht op openbaar vervoer, in stations en aan haltes (kort) VSP 266, mei 23 

 • Prof. Davy Janssens (IMOB/UHasselt): ‘Gewoontegedrag stuurt onze verplaatsingen’ VSP 268, juli 8-11 

 • Wegbeheerder staat mee in voor stiptheid tram en bus VSP 268, juli 12-17 

 • Zeven maatregelen waarmee De Lijn trams en bussen stipter kan laten rijden VSP 268, juli 18-21 

 • De Lijn stopt met magnetische vervoerbewijzen (kort) VSP 268, juli 28 

 • Ringtrambus van De Lijn van start in Noordrand Brussel (kort) VSP 268, juli 28 

 • Zie ook De Lijn   

 • Ruim 105 miljoen euro voor 1.000 nieuwe mobipunten VSP 269, sept 4-5 

 • MIVB-rit contactloos betalen met bankkaart of smartphone (kort) VSP 269, sept 21 



VIII 
 

Trefwoord Titel Nummer Blz. 
 • Steeds minder ongevallen met trams MIVB (kort) VSP 271, nov 12 

 • Masterplan moet toegankelijkheid haltes sterk verbeteren VSP 272, dec 3 

 • Wandelafstand naar halte bepaalt tram- en busgebruik VSP 272, dec 4-9 

Openbare ruimte • Elke verplaatsing begint en eindigt te voet: de Voetgangersbeweging zet al 20 jaar 
stappen vooruit 

VSP 263, feb 4-7 

 • Geef voetgangers hoogwaardige, comfortabele verhardingen VSP 266, mei 15-17 

 • Boek ‘Het recht van de snelste’ (pas verschenen) VSP 267, juni 32 

 • Aandachtspunten voor tijdelijke woonerven in binnensteden VSP 268, juli 4-7 

 • Vernieuwde Scheldekaaien in Antwerpen winnen Prijs Publieke Ruimte 2020 VSP 268, juli 27 

Oudenaarde • Dankzij cambio zijn er 10.000 auto’s minder in Vlaanderen VSP 264, maart 4-8 

Overheidsopdrachten • Herwerkte administratieve bestekbepalingen voor overheidsopdrachten wegenbouw 

in Vlaanderen (pas verschenen) 

VSP 263, feb 24 

Oversteekplaats • Quick wins met kleine aanpassingen aan infrastructuur VSP 264, maart 19 

 • Zijn regenboogzebrapaden reglementair? VSP 272, dec 22-24 

Overweg • Infrabel test waarschuwingsleds aan slagbomen (kort) VSP 269, sept 21 

 • Lage omheining en betonblokken erg succesvol tegen spoorlopers in Londerzeel 

(kort) 

VSP 272, dec 15 

OVG • Prof. Davy Janssens (IMOB/UHasselt): ‘Gewoontegedrag stuurt onze verplaatsingen’ VSP 268, juli 8-11 

Parkeren • Cahier 'Van parkeer- en stallingsnormen naar een mobiliteitsnorm' (pas verschenen) VSP 263, feb 25 

 • Dankzij cambio zijn er 10.000 auto’s minder in Vlaanderen VSP 264, maart 4-8 

 • Wirwar aan bevoegdheden om parkeerinbreuken vast te stellen VSP 264, maart 28-31 

 • Minister Elke Van den Brandt: ‘Mobiliteit is hefboom voor leefkwaliteit in Brussel’ VSP 266, mei 10-14 

 • Wegbeheerder staat mee in voor stiptheid tram en bus VSP 268, juli 12-17 

 • Is de combinatie van kortparkeren met laad- en loszone op verkeersborden 

toegelaten?  

VSP 268, juli 22-25 

 • Brussels gewest markeert drop off-zones voor deelsteps en -fietsen (kort) VSP 270, okt 13 

 • ParkPAD is klaar voor brede Europese tests VSP 270, okt 15 

ParkPAD • ParkPAD is klaar voor brede Europese tests VSP 270, okt 15 

Participatie • Burgerwetenschap onthult de mobiliteitsimpact van Covid-19 VSP 267, juni 9-11 

 • Project ‘Telraam’ van Transport & Mobility Leuven wint API-award (kort) VSP 272, dec 15 

Peeters, Lydia • Minister Lydia Peeters: ‘Samenwerking is cruciaal om goede resultaten te bereiken’ VSP 264, maart 16-17 

Politie • Sammeke de superflitspaal: symbiose tussen sensibiliseren en handhaven in de zone 
30 (Politie Gent) 

VSP 264, maart 20-21 

 • Wirwar aan bevoegdheden om parkeerinbreuken vast te stellen VSP 264, maart 28-31 

 • Strafrechtelijke en administratieve afhandeling van inbreuken op 

coronamaatregelen 

VSP 266, mei 18-22 

 • Politie kan verval van recht tot sturen eindelijk controleren in Mercuriusdatabank 

(kort) 

VSP 267, juni 15 

 • Nieuwe regels voor bestuurders van prioritaire voertuigen vanaf 1 oktober VSP 269, sept 10-13 

 • Zie ook handhaving   

 • Een knip in een straat: mogelijke hinderpaal voor hulpdiensten VSP 270, okt 4-7 

Politiezone Voorkempen • Trajectcontroles in politiezone Voorkempen helpen bij uittekenen verkeersbeleid VSP 267, juni 4-8 

Prioritair voertuig • Nieuwe regels voor bestuurders van prioritaire voertuigen vanaf 1 oktober VSP 269, sept 10-13 

 • De reddingsstrook heeft dringend juridische hulp nodig VSP 269, sept 14-17 

 • Een knip in een straat: mogelijke hinderpaal voor hulpdiensten VSP 270, okt 4-7 

Provincie Antwerpen • Project ‘Verkeersveilige gemeente’ in de provincie Antwerpen VSP 264, maart 18 

 • Gedragsonderzoek met cameratechnologie voor verkeersveiligere fietsostrades 
(Provincie Antwerpen) 

VSP 264, maart 24-25 

Psychologie • De impact van sociale normen op onze verkeersveiligheid VSP 263, feb 14-16 

Quad • Raad van State vernietigt quadverbod van stad Antwerpen (kort) VSP 263, feb 23 

Rechtspraak • Wanneer is gsm-gebruik achter het stuur strafbaar? VSP 267, juni 29 

Reddingsstrook • De reddingsstrook heeft dringend juridische hulp nodig VSP 269, sept 14-17 

Regenboogzebrapad • Zijn regenboogzebrapaden reglementair? VSP 272, dec 22-24 

Rijbewijs • Rijbewijzen hebben nieuwe lay-out met extra veiligheidselementen VSP 263, feb 23 

 • Drie maanden oefenen voor rijexamen volstaat weer VSP 265, april 12-13 

 • Welke verkeersregels zijn van toepassing op elektrische steps? VSP 265, april 14-18 

 • Pak meer bestuurders vrijgesteld van bewijs van vakbekwaamheid VSP 267, juni 3 

 • Politie kan verval van recht tot sturen eindelijk controleren in Mercuriusdatabank 

(kort) 

VSP 267, juni 15 

 • Online leerplatform mijnrijbewijsB.be breidt uit naar praktijkopleiding (kort) VSP 269, sept 13 

 • Rijbewijs met punten komt na 30 jaar plots weer in zicht VSP 272, dec 16-19 

 • De impact van sociale normen op onze verkeersveiligheid VSP 263, feb 14-16 

 • Trajectcontroles in politiezone Voorkempen helpen bij uittekenen verkeersbeleid VSP 267, juni 4-8 

Rijhulpsysteem • Geavanceerde rijhulpsystemen: potentieel blijft onderbenut als bestuurders ze niet 

kennen 

VSP 271, nov 8-12 



IX 
 

Trefwoord Titel Nummer Blz. 
Rijopleiding • Drie maanden oefenen voor rijexamen volstaat weer VSP 265, april 12-13 

 • Geavanceerde rijhulpsystemen: potentieel blijft onderbenut als bestuurders ze niet 
kennen 

VSP 271, nov 8-12 

Risicoanalyse • Nederland kiest voor risicogestuurde benadering van verkeersveiligheid VSP 267, juni 12-14 

Rooilijnplan • Geen corona-uitstel meer voor openbare onderzoeken gemeentewegen en 

rooilijnplannen (kort) 

VSP 266, mei 23 

 • Hoe komt een nieuw gemeentelijk rooilijnplan tot stand? VSP 266, mei 24-27 

Rookverbod • Leeftijdsgrens voor rookverbod in voertuigen opgetrokken naar 18 jaar (kort) VSP 268, juli 26 

Routeplanner • Nieuwe routeplanner voor woon-werkfietsers (pas verschenen) VSP 267, juni 32 

Ruimtelijke ordening • Boek 'Leidraad voor de GECORO' (pas verschenen) VSP 263, feb 24 

Schilde • Trajectcontroles in politiezone Voorkempen helpen bij uittekenen verkeersbeleid VSP 267, juni 4-8 

Schoolomgeving • 10 miljoen euro subsidie beschikbaar voor aanpak schoolomgevingen in 2020 (kort) VSP 263, feb 7 

 • Termijnen voor subsidiëring verkeersveilige schoolomgeving opgeschort omwille van 

coronacrisis (kort) 

VSP 266, mei 23 

Schoolstraat • Recente wijzigingen voor fietsers in Wegcode bijgestuurd VSP 270, okt 3 

Sensibilisering • De impact van sociale normen op onze verkeersveiligheid VSP 263, feb 14-16 

 • Sammeke de superflitspaal: symbiose tussen sensibiliseren en handhaven in de zone 

30 (Politie Gent) 

VSP 264, maart 20-21 

Signalisatie • Verkeerslichten ‘rechtsaf vrij’ en ‘rechtdoor vrij’ voor fietsers op Vlaamse 
gewestwegen 

VSP 263, feb 3 

 • Is ‘massa in beladen toestand’ een achterhaald begrip in de Wegcode? VSP 263, feb 20-22 

 • Fiets- en voetgangersvoorzieningen verbeteren voor meer ‘social distancing’ en 

fietsgebruik 

VSP 267, juni 22-28 

 • Een leesbare voorrang voor fietsers op kruispunten: Fietsberaad Vlaanderen reikt 

• typeoplossingen aan 

VSP 267, juni 30-31 

 • Aandachtspunten voor tijdelijke woonerven in binnensteden VSP 268, juli 4-7 

 • Steeds meer Vlaamse steden voeren een fietszone in (kort) VSP 268, juli 28 

 • Is de combinatie van kortparkeren met laad- en loszone op verkeersborden 

toegelaten?  

VSP 268, juli 22-25 

 • 30 km/uur in bebouwde kom vanaf 2021 in Brussels gewest VSP 269, sept 3 

 • Meer comfort en veiligheid voor fietsers aan verkeerslichten: praktijkgericht advies 
en tips 

VSP 269, sept 22-23 

 • Wallonië wijzigt reglement van de wegbeheerder (kort) VSP 269, sept 21 

 • Zie ook verkeerslicht   

 • Verkeersborden ‘rechtsaf vrij’ en ‘rechtdoor vrij’ voor fietsers nu ook op Vlaamse 

gewestwegen 

VSP 270, okt 17 

 • Naar gewenste verkeersstromen: meer dan toegangsborden – Handvaten voor 

wegbeheerders en politiediensten (pas verschenen) 

VSP 270, okt 18 

 • Geavanceerde rijhulpsystemen: potentieel blijft onderbenut als bestuurders ze niet 
kennen 

VSP 271, nov 8-12 

 • Zijn regenboogzebrapaden reglementair? VSP 272, dec 22-24 

Sint-Truiden • Sint-Truiden vervangt 7.615 klassieke lichtarmaturen door led-verlichting (kort) VSP 271, nov 7 

Smart mobility • Vlaamse overheid heeft datastandaard voor slimme mobiliteitsdiensten klaar kort) VSP 267, juni 15 

 • Transportdata.be: nationaal toegangspunt voor multimodale reisinformatiediensten VSP 264, maart 9 

Snelheidslimiet • Kan de wegbeheerder een specifieke snelheidslimiet op een fietspad opleggen? VSP 264, maart 32-33 

 • Vlaanderen werkt aan GAS-boetes voor beperkte snelheidsinbreuken VSP 265, april 3 

 • Aandachtspunten voor tijdelijke woonerven in binnensteden VSP 268, juli 4-7 

 • 30 km/uur in bebouwde kom vanaf 2021 in Brussels gewest VSP 269, sept 3 

 • Nieuwe regels voor bestuurders van prioritaire voertuigen vanaf 1 oktober VSP 269, sept 10-13 

 • Maximumsnelheid van 100 km/uur op Brusselse ring (kort) VSP 269, sept 21 

 • Worden gemeentebesturen gedwongen om GAS in te voeren voor 

snelheidsinbreuken? 

VSP 271, nov 13-17 

Speed pedelec • Vlaming wil voorrang voor zachte weggebruikers in stadscentrum en conflictvrije 

kruispunten 

VSP 265, april 10-11 

 • Advies Fietsberaad Vlaanderen over plaats speed pedelec op openbare weg (pas 

verschenen) 

VSP 265, april 20 

 • Zijn de regels voor rijwielen ook van toepassing op gemotoriseerde rijwielen? VSP 270, okt 10-13 

 • De motorfiets houdt (voorlopig) stand in het verkeer VSP 271, nov 4-7 

Spoorweg • Infrabel test waarschuwingsleds aan slagbomen (kort) VSP 269, sept 21 

 • Lage omheining en betonblokken erg succesvol tegen spoorlopers in Londerzeel 
(kort) 

VSP 272, dec 15 

Statistiek • Aantal verkeersdoden gestegen van 584 naar 620 VSP 265, april 19 

Step • Welke verkeersregels zijn van toepassing op elektrische steps? VSP 265, april 14-18 

Straf • Steeds meer veroordeelde bestuurders krijgen alcoholslot in de wagen VSP 268, juli 3 

 • Rijbewijs met punten komt na 30 jaar plots weer in zicht VSP 272, dec 16-19 

 • Zie ook handhaving   



X 
 

Trefwoord Titel Nummer Blz. 
Taxi • Minimumleeftijd voor taxichauffeurs in Vlaanderen: 20 of 21 jaar? VSP 264, maart 31 

 • Acht nieuwe overtredingen in Vlaamse boetecatalogus voor taxi’s VSP 271, nov 3 

Technologie • Mobilidata: digitale technologie voor vlotter en veiliger verkeer VSP 265, april 6-9 

 • Mobiliteitsecosysteem 'co.mobility' gaat van start (kort) VSP 265, april 9 

 • Trajectcontroles in politiezone Voorkempen helpen bij uittekenen verkeersbeleid VSP 267, juni 4-8 

 • Burgerwetenschap onthult de mobiliteitsimpact van Covid-19 VSP 267, juni 9-11 

 • Ruim 2.000 mensen testen MaaS-app ‘MoveBrussels’ VSP 270, okt 8-9 

 • DIGNITY onderzoekt digitalisering van mobiliteitssystemen en uitbouw van inclusief 
vervoer 

VSP 270, okt 16 

 • Geavanceerde rijhulpsystemen: potentieel blijft onderbenut als bestuurders ze niet 

kennen 

VSP 271, nov 8-12 

 • CITRUS-app met realtime verkeersinfo verhoogt veiligheid en doorstroming 

vrachtwagens (kort) 

VSP 271, nov 12 

Telraam • WeCount: de Europese pilot van Telraam VSP 270, okt 14 

 • Project ‘Telraam’ van Transport & Mobility Leuven wint API-award (kort) VSP 272, dec 15 

TML Thesisprijs • Hoe dominante luchtvaartmaatschappijen een opportuniteit kunnen vormen voor 

luchthavens 

VSP 271, nov 19-21 

 • Hoe beïnvloeden contextuele factoren elektrische fietsen in het woon-werkverkeer? VSP 271, nov 22-23 

 • De Hydrogen Fuel Cell als katalysator voor modal shift van wegvervoer naar 
binnenvaart 

VSP 271, nov 24-25 

Toegankelijkheid • Masterplan moet toegankelijkheid haltes sterk verbeteren VSP 272, dec 3 

 • Wandelafstand naar halte bepaalt tram- en busgebruik VSP 272, dec 4-9 

Trage weg • Hoe komt een nieuw gemeentelijk rooilijnplan tot stand? VSP 266, mei 24-27 

Trajectcontrole • Procedure voor plaatsbepaling trajectcontroles wordt herbekeken VSP 264, maart 10 

 • Trajectcontroles in politiezone Voorkempen helpen bij uittekenen verkeersbeleid VSP 267, juni 4-8 

Tram • Wegbeheerder staat mee in voor stiptheid tram en bus VSP 268, juli 12-17 

 • Zeven maatregelen waarmee De Lijn trams en bussen stipter kan laten rijden VSP 268, juli 18-21 

 • Masterplan moet toegankelijkheid haltes sterk verbeteren VSP 272, dec 3 

Trambus • Ringtrambus van De Lijn van start in Noordrand Brussel (kort) VSP 268, juli 28 

Transportdata.be • Transportdata.be: nationaal toegangspunt voor multimodale reisinformatiediensten VSP 264, maart 9 

Trein • Zie spoorweg, Infrabel   

Turnhout • Turnhout: verkeersluwe maar bereikbare centrumstad VSP 264, maart 15 

Vakbekwaamheid • Pak meer bestuurders vrijgesteld van bewijs van vakbekwaamheid VSP 267, juni 3 

Veiligheidsgordel • Themadossier 'Gordel en kinderbeveiligingssystemen' (pas verschenen) VSP 267, juni 32 

Velopark.be • Zet uw fietsenstallingen op het platform Velopark.be VSP 264, maart 3 

Vergevingsgezinde wegen • Vademecum vergevingsgezinde wegen (VVW) deel kwetsbare weggebruikers (pas 

verschenen) 

VSP 264, maart 27 

Verkeersboete • Verkeersboetes nu ook verstuurd via eBox VSP 263, feb 23 

Verkeersbord • Kan de wegbeheerder een specifieke snelheidslimiet op een fietspad opleggen? VSP 264, maart 32-33 

 • Fiets- en voetgangersvoorzieningen verbeteren voor meer ‘social distancing’ en 

fietsgebruik 

VSP 267, juni 22-28 

 • Is de combinatie van kortparkeren met laad- en loszone op verkeersborden 
toegelaten?  

VSP 268, juli 22-25 

 • Verkeersborden ‘rechtsaf vrij’ en ‘rechtdoor vrij’ voor fietsers nu ook op Vlaamse 

gewestwegen 

VSP 270, okt 17 

 • Zie ook signalisatie   

Verkeersdrukte • Prof. Davy Janssens (IMOB/UHasselt): ‘Gewoontegedrag stuurt onze verplaatsingen’ VSP 268, juli 8-11 

Verkeerslicht • Verkeerslichten ‘rechtsaf vrij’ en ‘rechtdoor vrij’ voor fietsers op Vlaamse 

gewestwegen 

VSP 263, feb 3 

 • Quick wins met kleine aanpassingen aan infrastructuur VSP 264, maart 19 

 • Mobilidata: digitale technologie voor vlotter en veiliger verkeer VSP 265, april 6-9 

 • Handboek ontwerp verkeerslichtenregelingen 2020 (pas verschenen) VSP 267, juni 28 

 • Meer comfort en veiligheid voor fietsers aan verkeerslichten: praktijkgericht advies 

en tips 

VSP 269, sept 22-23 

 • Recente wijzigingen voor fietsers in Wegcode bijgestuurd VSP 270, okt 3 

 • Verkeersborden ‘rechtsaf vrij’ en ‘rechtdoor vrij’ voor fietsers nu ook op Vlaamse 
gewestwegen 

VSP 270, okt 17 

 • CITRUS-app met realtime verkeersinfo verhoogt veiligheid en doorstroming 

vrachtwagens (kort) 

VSP 271, nov 12 

 • Wegbeheerders hebben steeds meer aandacht voor fietsers aan verkeerslichten VSP 272, dec 10-14 

Verkeersmonitoring • Burgerwetenschap onthult de mobiliteitsimpact van Covid-19 VSP 267, juni 9-11 

Verkeersovertreding • Trajectcontroles in politiezone Voorkempen helpen bij uittekenen verkeersbeleid VSP 267, juni 4-8 

 • Worden gemeentebesturen gedwongen om GAS in te voeren voor 

snelheidsinbreuken? 

VSP 271, nov 13-17 

 • Zie ook handhaving   



XI 
 

Trefwoord Titel Nummer Blz. 
Verkeerstelling • Burgerwetenschap onthult de mobiliteitsimpact van Covid-19 VSP 267, juni 9-11 

 • Project ‘Telraam’ van Transport & Mobility Leuven wint API-award (kort) VSP 272, dec 15 

Verkeersveiligheid • Project ‘Verkeersveilige gemeente’ in de provincie Antwerpen VSP 264, maart 18 

 • Gedragsonderzoek met cameratechnologie voor verkeersveiligere fietsostrades 
(Provincie Antwerpen) 

VSP 264, maart 24-25 

 • Risicogestuurd werken: wat kunnen we leren van de Nederlandse aanpak? VSP 264, maart 26 

 • Mobilidata: digitale technologie voor vlotter en veiliger verkeer VSP 265, april 6-9 

 • Vlaming wil voorrang voor zachte weggebruikers in stadscentrum en conflictvrije 

kruispunten 

VSP 265, april 10-11 

 • Aantal verkeersdoden gestegen van 584 naar 620 VSP 265, april 19 

 • Minister Elke Van den Brandt: ‘Mobiliteit is hefboom voor leefkwaliteit in Brussel’ VSP 266, mei 10-14 

 • Themadossier 'Gordel en kinderbeveiligingssystemen' (pas verschenen) VSP 267, juni 32 

 • Nederland kiest voor risicogestuurde benadering van verkeersveiligheid VSP 267, juni 12-14 

 • Een leesbare voorrang voor fietsers op kruispunten: Fietsberaad Vlaanderen reikt 

• typeoplossingen aan 

VSP 267, juni 30-31 

 • Handboek ontwerp verkeerslichtenregelingen 2020 (pas verschenen) VSP 267, juni 28 

 • Steeds meer veroordeelde bestuurders krijgen alcoholslot in de wagen VSP 268, juli 3 

 • Aandachtspunten voor tijdelijke woonerven in binnensteden VSP 268, juli 4-7 

 • Valère Donné: ‘We moeten de files níet oplossen’ VSP 269, sept 6-9 

 • Meer comfort en veiligheid voor fietsers aan verkeerslichten: praktijkgericht advies 

en tips 

VSP 269, sept 22-23 

 • Infrabel test waarschuwingsleds aan slagbomen (kort) VSP 269, sept 21 

 • Themadossier ‘professionele bestuurders’ (pas verschenen) VSP 269, sept 24 

 • Geavanceerde rijhulpsystemen: potentieel blijft onderbenut als bestuurders ze niet 

kennen 

VSP 271, nov 8-12 

 • CITRUS-app met realtime verkeersinfo verhoogt veiligheid en doorstroming 
vrachtwagens (kort) 

VSP 271, nov 12 

 • Wegbeheerders hebben steeds meer aandacht voor fietsers aan verkeerslichten VSP 272, dec 10-14 

 • Lage omheining en betonblokken erg succesvol tegen spoorlopers in Londerzeel 

(kort) 

VSP 272, dec 15 

Verplaatsingsgedrag • Rapport ‘OVG Vlaanderen 5.4’ (pas verschenen) VSP 265, april 21 

 • Minister Elke Van den Brandt: ‘Mobiliteit is hefboom voor leefkwaliteit in Brussel’ VSP 266, mei 10-14 

 • Prof. Davy Janssens (IMOB/UHasselt): ‘Gewoontegedrag stuurt onze verplaatsingen’ VSP 268, juli 8-11 

 • Valère Donné: ‘We moeten de files níet oplossen’ VSP 269, sept 6-9 

 • Boek ‘Met een factor 8 naar de mobiliteit van de toekomst’ (pas verschenen) VSP 269, sept 24 

 • Ruim 2.000 mensen testen MaaS-app ‘MoveBrussels’ VSP 270, okt 8-9 

 • Hoe beïnvloeden contextuele factoren elektrische fietsen in het woon-werkverkeer? VSP 271, nov 22-23 

Vervoerbewijs • De Lijn stopt met magnetische vervoerbewijzen (kort) VSP 268, juli 28 

 • MIVB-rit contactloos betalen met bankkaart of smartphone (kort) VSP 269, sept 21 

Vervoerregio • Rapport 'Een fietsdeelsysteem voor de vervoerregio’s' (pas verschenen) VSP 263, feb 25 

 • Wandelafstand naar halte bepaalt tram- en busgebruik VSP 272, dec 4-9 

Verzekering • Welke verkeersregels zijn van toepassing op elektrische steps? VSP 265, april 14-18 

 • Zet groene kaart zonder kleur deur open voor fraude? VSP 267, juni 16-19 

Vias institute • Onderzoeksrapport Vias ‘Wat werkt voor bestuurders onder invloed van alcohol?’ 

(pas verschenen) 

VSP 272, dec 20 

Vierkant groen • Zie ook verkeerslicht   

Voetganger • Elke verplaatsing begint en eindigt te voet: de Voetgangersbeweging zet al 20 jaar 
stappen vooruit 

VSP 263, feb 4-7 

 • Kwetsbare weggebruikers wegen zwaarder door in lijst met gevaarlijke punten 

(kort) 

VSP 263, feb 23 

 • Vademecum vergevingsgezinde wegen (VVW) deel kwetsbare weggebruikers (pas 

verschenen) 

VSP 264, maart 27 

 • Vlaming wil voorrang voor zachte weggebruikers in stadscentrum en conflictvrije 
kruispunten 

VSP 265, april 10-11 

 • Geef voetgangers hoogwaardige, comfortabele verhardingen VSP 266, mei 15-17 

 • Fiets- en voetgangersvoorzieningen verbeteren voor meer ‘social distancing’ en 

fietsgebruik 

VSP 267, juni 22-28 

 • Toolbox duurzame mobiliteit’ geeft lokale besturen ideeën en subsidies voor fiets- 

en voetgangersmaatregelen (kort) 

VSP 267, juni 28 

 • Recente wijzigingen voor fietsers in Wegcode bijgestuurd VSP 270, okt 3 

 • Zijn regenboogzebrapaden reglementair? VSP 272, dec 22-24 

Voetgangersbeweging • Elke verplaatsing begint en eindigt te voet: de Voetgangersbeweging zet al 20 jaar 

stappen vooruit 

VSP 263, feb 4-7 

Vrachtwagen • Al 180 miljoen uit kilometerheffing geïnvesteerd in wegenwerken VSP 263, feb 17-19 

VSV • 30 jaar VSV: van adviesorgaan naar centrale speler inzake verkeersveiligheid en 
duurzame mobiliteit 

VSP 264, maart 12-14 



XII 
 

Trefwoord Titel Nummer Blz. 
Wandelafstand • Wandelafstand naar halte bepaalt tram- en busgebruik VSP 272, dec 4-9 

WeCount • WeCount: de Europese pilot van Telraam VSP 270, okt 14 

Wegcode • Zie wetgeving   

Wegencategorisering • Vlaamse Mobiliteitsvisie vervangt Mobiliteitsplan Vlaanderen VSP 265, april 4-5 

Wegmarkering • Fiets- en voetgangersvoorzieningen verbeteren voor meer ‘social distancing’ en 
fietsgebruik 

VSP 267, juni 22-28 

 • Zijn regenboogzebrapaden reglementair? VSP 272, dec 22-24 

 • Zie ook signalisatie   

Wegverlichting • Sint-Truiden vervangt 7.615 klassieke lichtarmaturen door led-verlichting (kort) VSP 271, nov 7 

Wegvervoer • De Hydrogen Fuel Cell als katalysator voor modal shift van wegvervoer naar 

binnenvaart 

VSP 271, nov 24-25 

 • CITRUS-app met realtime verkeersinfo verhoogt veiligheid en doorstroming 

vrachtwagens (kort) 

VSP 271, nov 12 

 • Nota ‘Visie goederenvervoer Vlaanderen (pas verschenen) VSP 271, nov 28 

Wegwijzer • Zie signalisatie   

Wetgeving • Is ‘massa in beladen toestand’ een achterhaald begrip in de Wegcode? VSP 263, feb 20-22 

 • Praktijkgids Gemeentewegendecreet (pas verschenen) VSP 263, feb 24 

 • Transportdata.be: nationaal toegangspunt voor multimodale reisinformatiediensten VSP 264, maart 9 

 • Wirwar aan bevoegdheden om parkeerinbreuken vast te stellen VSP 264, maart 28-31 

 • Minimumleeftijd voor taxichauffeurs in Vlaanderen: 20 of 21 jaar? VSP 264, maart 31 

 • Vlaanderen werkt aan GAS-boetes voor beperkte snelheidsinbreuken VSP 265, april 3 

 • Drie maanden oefenen voor rijexamen volstaat weer VSP 265, april 12-13 

 • Welke verkeersregels zijn van toepassing op elektrische steps? VSP 265, april 14-18 

 • Strafrechtelijke en administratieve afhandeling van inbreuken op 

coronamaatregelen 

VSP 266, mei 18-22 

 • Hoe komt een nieuw gemeentelijk rooilijnplan tot stand? VSP 266, mei 24-27 

 • Pak meer bestuurders vrijgesteld van bewijs van vakbekwaamheid VSP 267, juni 3 

 • Fiets- en voetgangersvoorzieningen verbeteren voor meer ‘social distancing’ en 
fietsgebruik 

VSP 267, juni 22-28 

 • Wanneer is gsm-gebruik achter het stuur strafbaar? VSP 267, juni 29 

 • Aandachtspunten voor tijdelijke woonerven in binnensteden VSP 268, juli 4-7 

 • Is de combinatie van kortparkeren met laad- en loszone op verkeersborden 

toegelaten?  

VSP 268, juli 22-25 

 • 30 km/uur in bebouwde kom vanaf 2021 in Brussels gewest VSP 269, sept 3 

 • Nieuwe regels voor bestuurders van prioritaire voertuigen vanaf 1 oktober VSP 269, sept 10-13 

 • De reddingsstrook heeft dringend juridische hulp nodig VSP 269, sept 14-17 

 • Wetgever maakt pilootprojecten met brede fietsaanhangwagens voor 

goederenvervoer mogelijk 

VSP 269, sept 20 

 • Wallonië wijzigt reglement van de wegbeheerder (kort) VSP 269, sept 21 

 • Recente wijzigingen voor fietsers in Wegcode bijgestuurd VSP 270, okt 3 

 • Zijn de regels voor rijwielen ook van toepassing op gemotoriseerde rijwielen? VSP 270, okt 10-13 

 • Acht nieuwe overtredingen in Vlaamse boetecatalogus voor taxi’s VSP 271, nov 3 

 • De motorfiets houdt (voorlopig) stand in het verkeer VSP 271, nov 4-7 

 • Geavanceerde rijhulpsystemen: potentieel blijft onderbenut als bestuurders ze niet 
kennen 

VSP 271, nov 8-12 

 • Worden gemeentebesturen gedwongen om GAS in te voeren voor 

snelheidsinbreuken? 

VSP 271, nov 13-17 

 • Wegbeheerders hebben steeds meer aandacht voor fietsers aan verkeerslichten VSP 272, dec 10-14 

 • Rijbewijs met punten komt na 30 jaar plots weer in zicht VSP 272, dec 16-19 

 • Zijn regenboogzebrapaden reglementair? VSP 272, dec 22-24 

Woonerf • Aandachtspunten voor tijdelijke woonerven in binnensteden VSP 268, juli 4-7 

Woon-werkverkeer • Nieuwe routeplanner voor woon-werkfietsers (pas verschenen) VSP 267, juni 32 

 • Mobiliteitskompas geeft Vlaming zicht op impact woon-werkverplaatsing (kort) VSP 270, okt 7 

 • Hoe beïnvloeden contextuele factoren elektrische fietsen in het woon-werkverkeer? VSP 271, nov 22-23 

Zebrapad • Zie oversteekplaats   

Zelfrijdend • ConACon: management van zelfrijdende voertuigen voor meer verkeersveiligheid 

(Transport & Mobility Leuven) 

VSP 264, maart 22-23 

Zoersel • Trajectcontroles in politiezone Voorkempen helpen bij uittekenen verkeersbeleid VSP 267, juni 4-8 

Zone 30 • Zone 30 wordt norm in Brussels gewest vanaf 2021 (kort) VSP 263, feb 13 

 • 30 km/uur in bebouwde kom vanaf 2021 in Brussels gewest VSP 269, sept 3 

Zwaar vervoer • Al 180 miljoen uit kilometerheffing geïnvesteerd in wegenwerken VSP 263, feb 17-19 

 • Is ‘massa in beladen toestand’ een achterhaald begrip in de Wegcode? VSP 263, feb 20-22 

 • Pak meer bestuurders vrijgesteld van bewijs van vakbekwaamheid VSP 267, juni 3 

 • Zie ook goederenvervoer, vrachtwagen, wegvervoer   

 


