
2 maart 2022 Verkeersspecialist 294  

Inhoud

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

Minder verkeersborden meer 
verkeersveiligheid
Langs de wegen in Vlaanderen staan meer dan anderhalf 
miljoen verkeersborden. Daarvan is misschien wel de helft 
niet noodzakelijk. Dat zou niet alleen een forse besparing 
meebrengen voor de wegbeheerders, het zou ook de 
verkeersveiligheid ten goede komen. Dat zeggen Joris 
Willems (PXL en Vives) en Erik Caelen (verkeerskundige). 
Lees het artikel vanaf p. 4.

In een volgend nummer: De aanpassingen van de Wegcode die op 1 april in werking zullen 
treden.  De drempelwaarde om het rijbewijs in te trekken bij alcoholgerelateerde overtredingen
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