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Geen aankondigingsborden meer voor 
trajectcontroles op gewestwegen

Sinds 2016 legde het dienstorder MOW/AWV/2015/18 
vast dat trajectcontroles op gewestwegen in Vlaanderen 
altijd aangekondigd werden met borden. In het nieuwe 
dienstorder MOW/AWV/2020/11 is echter bepaald dat 
trajectcontroles alleen nog aangekondigd worden op 
autosnelwegen en dus niet meer op de andere 
gewestwegen. Lees het artikel vanaf p. 4.
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