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Uw persberichten en suggesties voor volgende nummers zijn altijd welkom!  
Mail naar verkeersspecialist@wolterskluwer.be. 

De carpoolstrook in België:  
een lastige bevalling
Carpoolstroken zijn sinds 2003 wettelijk mogelijk in België. 
Vijftien jaar later staat de teller op het terrein nog steeds op 
nul. In Brussel zou er deze zomer een eerste project komen, 
maar dat is alweer afgevoerd. Ook in Vlaanderen zit een 
experiment met een carpoolstrook er niet meteen aan te 
komen, minister Ben Weyts is geen voorstander. Het zou 
kunnen dat de primeur volgend jaar voor Wallonië is, op 
twee stukken van de E411. Lees het artikel vanaf p. 4.
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