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Uw persberichten en suggesties voor volgende nummers zijn altijd welkom!  
Mail naar verkeersspecialist@wolterskluwer.be. 
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l Hoe mobiliteitsdata ter beschikking stellen van gebruikers? l De vernieuwde rijopleiding onder 
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Wegwijs in de databanken van onze 
weginfrastructuur
Het GRB, het CRAB, het Wegenregister, de verkeersbor-
dendatabank, het KLIP, het GIPOD, het zijn stuk voor stuk 
databanken met een link naar weginfrastructuur. Ze zijn los 
van elkaar gegroeid, maar nu wordt er sterk ingezet op 
integratie en gebruiksvriendelijkheid. Lees het artikel vanaf 
p. 18.
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