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Afkortingenlijst 

ADR Accord Européen relatif au transport international des marchandises Dangereuse 
par Route 

ANPR Automatic Number Plate Recognition (automatische nummerplaat herkenning) 

AVOC Aanpak VerkeersOngevallen Concentratiepunten 

AWV Agentschap Wegen en Verkeer 

COD Commissie Openbaar Domein 

COVID-19 Corona Virus Disease (19 = jaartal van ontdekking) 

EDWARD European Day Without A Road Death 

FOCUS Mobiele App waar elke politiemedewerker over de informatie en functionaliteiten 
beschikt die hij nodig heeft om zijn taken efficiënt uit te voeren 

FOD Federale OverheidsDienst 

GALOP Geïntegreerde administratie van logistiek en personeel 

ILP Intelligent Led Policing 

ISLP Integrated System for the Local Police 

LOPAZ Lokale Politie van A tot Z 

OI Onmiddellijke Inning 

PCV Provinciale Commissie Verkeersveiligheid 

PMI Politie Management Informatie 

PV Proces Verbaal 

PZ(A) Politiezone (Antwerpen) 

SSGVA Stedelijke Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid Antwerpen 

VLCC VerkeerslichtenCoördinatieCentrale 

WODCA WeekendOngevallen Door Controles Aanpakken 
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Inleiding 

Verkeerspolitie heeft reeds lang de traditie om een beleid te voeren op basis van objectieve informatie. 
Jaarlijks maken we de evaluatie van het verkeersveiligheidsplan van het vorige werkjaar om zo het 
programma voor het volgende werkjaar te kunnen bepalen. Op die manier worden mensen en middelen 
efficiënt ingezet. 2020 was een bijzonder jaar door de COVID-19 pandemie.  
 
Het komende jaar blijft de centrale verkeerspolitie mee instaan voor het beheer van de lokale verkeers-
veiligheid, de strijd tegen verkeersinbreuken en de bijdrage tot een vlot verkeer op het grondgebied van 
de politiezone. De grootschalige en broodnodige infrastructuurprojecten in Antwerpen, vragen belang-
rijke inspanningen van iedereen om de bereikbaarheid van de stad te waarborgen. Zo ook van de ver-
keerspolitie. Er blijft evenwel ook dan aandacht nodig voor de verkeersveiligheid. 
Elk verkeersongeval is er een te veel en daarom blijven we maximaal inzetten op verkeersveiligheid van 
alle weggebruikers. Hiervoor voorziet PZ Antwerpen in de uitvoering van preventieve en repressieve 
verkeersacties, verkeersregeling, de kwalitatieve opname van verkeersongevallen en het verstrekken 
van advies. 
 
Ook geven we in deze inleiding nog even de structuur van het rapport bondig weer: 

 In het eerste deel wordt de procesevaluatie weergegeven. Eerst voor educatie, dan voor infra-
structuur en ten derde voor handhaving. Ook de doelstellingen voor ‘evaluatie’ en ‘engagement’ 
worden geëvalueerd. Dit rapport geeft per doelstelling de nodige informatie over het wel of niet 
halen ervan. 

 
 Het tweede deel van het rapport geeft de evolutie van de verkeersveiligheid in Antwerpen weer 

aan de hand van geregistreerde ongevallencijfers van 2020. 
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1 Procesevaluatie 2020 

In het basisplan worden de beleidsvoorstellen ingedeeld in: 

 Mentaliteitsverandering (Education) 

 Infrastructurele ingrepen (Engineering) 

 Handhaving (Enforcement) 

 Evaluatie (Evaluation) 

 Betrokkenheid en verantwoordelijkheid (Engagement) 

 

Elk jaar wordt in het programma bepaald welke stappen we dat jaar gaan nemen om de doelstellingen 
van het basisplan te halen. Na het werkjaar wordt per doelstelling een stand van zaken gegeven. 

Bij de procesevaluatie wordt in de linkerkolom telkens de voorziene aanpak per doelstelling uit het pro-
gramma weergegeven en in de rechterkolom de stand van zaken van het voorbije werkjaar. 
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1.1 Education 

 

Verkeerspreventieve acties 

aanpak stand van zaken 

De verkeersveiligheidscampagne in het voorjaar 
2020 zal zich richten op alle verkeersdeelne-
mers en wordt ondersteund (advies en handha-
ving). 

Begin november lanceerden Politiezone Antwer-
pen en stad Antwerpen opnieuw de jaarlijkse 
campagne ‘Maat op straat’. Kinderen riepen 
weggebruikers op zich hoffelijk te gedragen in 
het verkeer. 
Ook dit jaar gingen we een samenwerking aan 
met de Antwerpse lagere scholen. Maar liefst 
125 scholen schreven zich in voor een corona-
proof-versie van de campagne ‘Maat op Straat’.  

Van begin november tot eind december konden 
zij aan de slag gaan met het aangeleverde ma-
teriaal. De lesbrochure en klasposter begeleid-
den de leerkracht door het thema ‘hoffelijk in het 
verkeer’. Foam handen om hoffelijke chauffeurs 
mee te bedanken en online materiaal konden 
worden gebruikt als de leerlingen de straat op 
trokken of aan de schoolpoort. Als beloning kre-
gen de leerlingen een reflecterend stickervel met 
toffe figuurtjes en quotes om hun helm, fiets of 
boekentas mee te pimpen. 
Aan de scholencampagne was een grote sociale 
mediacampagne gekoppeld, waarbij in drie vi-
deo’s kinderen voorbeelden gaven om hoffelijke 
weggebruikers in de bloemetjes te zetten.  
In het straatbeeld waren grote affiches te zien 
die weggebruikers opriepen om hoffelijk te zijn 
voor elkaar. 

De verkeerspolitie ondersteunt de nationale ac-
ties 

 Bob-campagne: eindejaarsperiode en zo-
merbob (inclusief weekend zonder alcohol) 

 Flitsmarathon: 22 april en 7 oktober 
 EDWARD: 16 september 

Tijdens de Zomer-Bob (van woensdag 1 juli tot 
en met 30 september) voerden we verhoogd 
toezicht uit op het rijden onder invloed van alco-
hol en drugs. Er werd in kleine dispositieven ge-
werkt met selectieve controles om de kans op 
besmetting van onze medewerkers met het co-
ronavirus te voorkomen, conform de onderrich-
tingen binnen de geïntegreerde politie. Ook tij-
dens de Winter-Bob (vanaf 11 december) werd 
op deze manier gewerkt. 
De nationale flitsmarathon die voorzien werd in 
april, ging omwille van de toen nog prille corona-
crisis niet door. Op 7 oktober was er wel een na-
tionale flitsmarathon. 9 medewerkers van 
PZ Antwerpen werden voor deze actie ingezet 
op snelheidstoezicht. Er werden 165 PV/OI’s op-
gemaakt.  
Op 16 september werd een actie snelheid met 
interceptie gehouden in het kader van 
EDWARD. 
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De verkeerspolitie organiseert verkeerseducatieve projecten: 

 Gemachtigde opzichters: politie organiseert 
de opleiding 

In 2020 werden door de verkeerspolitie 8 oplei-
dingen ‘gemachtigde opzichter’ georganiseerd. 
Er werden 3 opleidingen geannuleerd ingevolge 
COVID-19. 

30 leerkrachten, (groot)ouders of andere vrijwil-
ligers volgden de opleiding met succes. 

 Bromfietsstrafklassen: politie organiseert de 
opleiding 

Geen enkele jongere volgde in 2020 de brom-
fietsstrafklas. Het veranderende mobiliteitsland-
schap speelt hierin een belangrijke rol. Veel jon-
geren verplaatsen zich anno 2020 meer op een 
andere wijze dan met een bromfiets zoals met 
de fiets, e-bike, elektrische (deel)step,… 

 Dagen Veilig Motorrijden: de politie organi-
seert de Dagen Veilig Motorrijden met zowel 
theoretische als praktische proeven op 28 en 
29 maart 2020 in samenwerking met externe 
partners 

De Dagen Veilig Motorrijden werden in 2020 ge-
annuleerd.  

 

Flankerende initiatieven 

aanpak stand van zaken 

De verkeerspolitie ondersteunt de mobiliteitsbe-
invloedende initiatieven (advies en handhaving) 
vanuit de invalshoek verkeersveiligheid. 

In 2020 werden de meeste van deze initiatieven 
geannuleerd of aangepast omwille van de 
COVID-19-pandemie. 
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1.2 Engineering 

 

 

Gerichte aanpak van onveilige verkeerssituaties 

aanpak stand van zaken 

 systematisch analyseren van ongevallencon-
centraties 

Zoals elk jaar werd de lijst met zwarte punten 
opgesteld en werden de betrokken kruispunten 
grondig bestudeerd. Van een zestal kruispunten 
werd een uitgebreide AVOC-analyse opgesteld 
en werden verbetervoorstellen naar de wegbe-
heerder geformuleerd. 

Daarnaast werd de lijst van zwarte punten uitge-
breid met de extra weging voor zwakke wegge-
bruikers, naar analogie met de zwarte puntenlijst 
van het agentschap wegen en verkeer. Kruis-
punten die door deze extra weging boven een 
score van 15 terechtkwamen, kregen ook de no-
dige analyses. 

Performant operationeel beheer van de verkeerslichtencoördinatiecentrale (VLCC) 

aanpak stand van zaken 

 snel en correct reageren op technische sto-
ringen 

Verkeerspolitie monitort de VLCC op weekda-
gen van 6u tot 20u en op zaterdag van 10u tot 
18u. Een duidelijk draaiboek wordt up-to-date 
gehouden om de correcte afhandeling van sto-
ringen te kunnen garanderen via de wegbeheer-
der. 

 proactieve en reactieve opvolging van de 
technische werking van verkeerslichtengere-
gelde kruispunten in functie van de verkeers-
veiligheid en de verkeersafwikkeling 

Verkeerspolitie neemt deel aan de verschillende 
werkgroepen die bijdragen tot de ontwerpen van 
de nieuwe verkeerslichtenregelingen en levert 
advies met het oog op verkeersveiligheid en de 
werking van het kruispunt. Bij de indienstname 
van zo een nieuwe regeling op het terrein wordt 
er door onze operatoren enkele weken extra 
aandacht besteed aan de werking van deze 
kruispunten. Daarnaast wordt elke melding ook 
steeds grondig onderzocht. 

 structurele problemen detecteren en signale-
ren aan de bevoegde wegbeheerder 

Ongeveer maandelijks wordt de werkgroep ‘ope-
rationele aansturing VLCC’ georganiseerd door 
verkeerspolitie. Op deze werkgroep worden de 
verkeerskundige monitoring van de nieuwe in-
dienstnames alsook de structurele problemen 
besproken met AWV, de stad Antwerpen en 
THV IMARCI. 
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 verkeersveiligheidsaudit op districtsniveau In 2020 werden de districtsaudits voor 2019 op-
gesteld. Deze documenten werden overgemaakt 
aan de verschillende districten. In principe wordt 
dit jaarlijks gedaan in combinatie met een toe-
lichting van de cijfers. Door corona kon dit gro-
tendeels nog niet worden toegelicht. Een voor-
stelling van de cijfers van 2019 zal in combinatie 
met de cijfers van 2020 in 2021 gebeuren.  

 de mobiliteits- en verkeersveiligheidsproble-
men opvolgen en daarbij rekening houden 
met nieuwe tendensen en evoluties 

We behouden onze adviesrol in de werkgroep 
‘snelle en tijdelijke maatregelen’. Op basis van 
snelheidsmetingen en aangeleverde ongevallen-
analyses, wordt mee bekeken in welke straten 
en welke maatregelen mogelijk zijn om de ver-
keersveiligheid te verbeteren.  

Voor elk dodelijk ongeval werd een nota opge-
steld. In 2020 waren er 11 dodelijke verkeerson-
gevallen op Antwerps grondgebied. Elke nota 
werd voorzien van een korte omschrijving van 
de feiten, omschrijving van omgeving en een on-
gevallenanalyse. Vanaf 2020 werd ook telkens 
een uitgebreid plaatsbezoek voorzien om de 
omgeving duidelijk in beeld te brengen en even-
tuele onveiligheden/onregelmatigheden vast te 
stellen. Op basis van al deze informatie werd in 
elke nota getracht om enkele aanbevelingen te 
formuleren om de verkeersveiligheid te verho-
gen. 

We bleven in 2020 verder werken op het verfij-
nen van onze database en probeerden hierbij 
rekening te houden met het vatten van nieuwe 
trends. We blijven focussen op het onderscheid 
tussen de gewone fiets, de elektrische fiets en 
de speed pedelec. Maar ook de elektrische step 
en andere elektrische voortbewegingstoestellen 
zoals hoverboards worden apart geregistreerd 
en bevraagd in analyses.  

 kwalitatieve adviezen (aanbevelingen over 
infrastructurele maatregelen met het oog op 
verkeersveiligheid) aan de wegbeheerder en 
de stedelijke Staten-Generaal van de ver-
keersveiligheid Antwerpen (SSGVA). 

In 2020 bleven we advies verlenen aan de weg-
beheerders. Dit gebeurde bij deelname aan ver-
schillende overlegmomenten (PCV, werkgroe-
pen, COD, havenoverleg…) en op periodieke 
overlegfora met de stad. Daarnaast blijven we 
ook adviseren op schriftelijke vragen die we ont-
vangen en behouden we zelf in de omgekeerde 
richting ook een signaalfunctie wanneer we on-
regelmatigheden opmerken of ongevallenanaly-
ses een bepaalde problematiek aan het licht 
brengen.  
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Verhoogd gebruik van technische middelen ter bevordering van de gewenste verkeersstro-
men (project bestuursakkoord smart handhaving en smart sturing) 

aanpak stand van zaken 

De verkeerspolitie geeft op eenvoudig verzoek 
advies op welke manier en met welke techni-
sche middelen de verschillende verkeersstro-
men op stadswegen maximaal verkeersveilig 
kunnen georganiseerd worden (ANPR, verdwijn-
palen, observatiecamera’s, snelheidscamera’s, 
trajectcontroles,..). 
 

Smart sturing: koppeling van de huidige ver-
keersgeregelde kruispunten aan de VLCC is op-
genomen binnen de reguliere werking. 

 

Smart handhaving: marktonderzoek is opgestart 
naar het werken met semi-vaste camera’s voor 
wat betreft de snelheidshandhaving. 
 

 

  

Adviesverstrekking bij infrastructurele werken 

aanpak stand van zaken 

De verkeerspolitie geeft advies met betrekking 
tot het plaatsen van tijdelijke verkeerssignalisa-
tie bij werken op het openbaar domein, aan de 
vergunning leverende overheid met het oog op: 

 maximaliseren verkeersveiligheid in de werf-
situatie 

 bereikbaarheid voor hulpdiensten 

 handhaafbaarheid van de werfsignalisatie 
 

De medewerkers van tijdelijke signalisatie gaven 
advies in belangrijke werfdossiers. Op uitnodi-
ging namen ze deel aan werfvergaderingen of 
andere overlegmomenten van de wegbeheer-
der. 
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1.3 Enforcement 

 

Moderne gedifferentieerde handhaving afgestemd op actuele maatschappelijke noden 

aanpak stand van zaken 

 het verkeersveiligheidsbeleid is maximaal 
onderbouwd met objectieve data 

Op basis van verschillende politionele informa-
tiebronnen worden via PMI en Orbit analyses 
uitgevoerd. Zo worden de prestaties (gevat in 
GALoP) en de vaststellingen (gevat in ISLP) om 
onze verkeerscontroles te richten op de locaties 
en tijdstippen waarop ze het meest nuttig zijn in 
functie van de verkeersveiligheid. 

 de verkeerspolitie heeft een coördinerende 
rol bij het uittekenen van een verbaliserings-
beleid voor heel PZA 

Via de applicatie ‘briefing verkeer’ in FOCUS 
wordt onze verkeersveiligheidsdata operationeel 
gestructureerd beschikbaar gesteld op het ter-
rein voor heel de Politiezone Antwerpen.  
Op deze manier wordt er korpsbreed en datage-
dreven aan de juiste fenomenen en locaties ge-
werkt.  

 in 2020 wordt verder ingezet op het verbete-
ren van de kwaliteit van de controles (vatting, 
gegevens, uniforme werkwijze, afwerking,…) 

Het uniform uitvoeren van opdrachten werd pro-
jectmatig opgenomen.  

Met oog voor de verkeersveiligheid en om het 
vertrouwen van burgers te waarborgen werd af-
gestemd op welke kruispunten bijv. verkeersre-
geling noodzakelijk is.  

De kwaliteit en afhandelingstermijnen van de 
processen-verbaal uit ISLP worden opgevolgd 
aan de hand van PMI-rapportages. 

 de verkeerspolitie organiseert de WODCA 
controles en is betrokken bij korpsacties (Sil-
vius, Hades, …). 

 

 

 

 

 

 

 

Om de kans op besmetting van onze medewer-
kers met het coronavirus te voorkomen, werd er 
gewerkt met kleinere dispositieven en selectieve 
controles, conform de onderrichtingen binnen de 
geïntegreerde politie.  

De grootschalige provinciale WODCA’s werden 
geannuleerd. 

Verkeerspolitie ondersteunde in 2020 bij de aan-
pak van geweldsdelicten in de regio City (actie 
Nachtwacht), bij controles op de naleving van 
corona-maatregelen en in de aanpak van dief-
stallen met bromfietsen. 
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 gedetecteerde nieuwe fenomenen die de 
verkeersveiligheid in het gedrang brengen, 
worden zo snel als mogelijk geanalyseerd en 
na overleg met bestuurlijke en gerechtelijke 
overheden ad hoc of projectmatig aangepakt 

Sinds 2019 wordt ‘asociaal rijgedrag’ projectma-
tig aangepakt. Het bestuurlijk in beslag nemen 
van voertuigen is hier een concrete uitwerking 
van. Anonieme auto- en motorpatrouilles hou-
den toezicht op het rijgedag waarbij de fysieke 
integriteit van andere weggebruikers in gevaar 
gebracht wordt.  

Deze nieuwe mogelijkheid werd ook breder in 
het korps toegelicht en uitgerold.  

De killers in het verkeer blijven een continu aandachts- en werkpunt: 

 snelheid 

 

Bemand snelheidstoezicht 

 De operationele personele capaciteit 
voor bemande snelheidscontroles werd 
in 2020 verhoogd met 1 medewerker.  

 Er werden 38 372 snelheidsinbreuken 
vastgesteld tijdens het bemand snel-
heidstoezicht. 

 De bemande controles met en zonder 
interceptie zijn geïntegreerd in de per-
manent datagestuurde handhaving. 

 In de zone 30 werden de bestaande 
controles op asociaal en gevaarlijk rijge-
drag aangevuld door de opstart van be-
mande controles sinds november 2020. 

Onbemand snelheidstoezicht 

 Er werden 146 011 overtredingen met 
onbemande camera’s vastgesteld (voor 
snelheid en/of roodlichtnegatie of inhaal-
verbod) en dmv trajectcontrole.  
Naast de bestaande trajectcontroles in 
de Waaslandtunnel en Desguinlei ging 
in 2020 de trajectcontrole in de Jos- en 
Jeanne Brabantstunnel in werking. 
 

 rijden onder invloed 
(alcohol/drugs/andere stoffen) 

In 2020 werden ondanks de impact van Corona 
op de operationele werking 624 bestuurders on-
der invloed van alcohol geverbaliseerd (waarvan 
96 alarm en 520 positief). Van 8 bestuurders is 
er bloed afgenomen (ademtest of -analyse ge-
weigerd of onmogelijk). Van 217 bestuurders 
werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor 
15 dagen. 

In 2020 werden er 1 002 speekseltesten afgeno-
men (244 negatieve en 758 positieve). 7 be-
stuurders hebben geweigerd om een speeksel-
test te ondergaan.  
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 beveiligingsmiddelen 

 

 

 

 

Op korpsniveau werden volgende vaststellingen 
gedaan: 

Jaar 
valhelm + 

kleding 
gordel en 

zitjes 

2020 985 2 164 
 

 respecteren van verkeerslichten en voor-
rangsregeling 

 

 

 

 

 

Plaatsen waar het negeren van roodlicht of het 
niet-verlenen van voorrang kan aangewezen 
worden als dominante oorzaak van verkeerson-
gevallen, werden aangeduid als te controleren 
locaties. 

Jaar 

aantal inbreuken 
roodlicht en voor-

rang (zowel bemand 
als onbemand) 

2020 18 730 
 

 afleiding 
 

 

 

 

Controles op GSM- en smartphonegebruik tij-
dens het rijden bleven ook het afgelopen jaar 
een belangrijk aandachtspunt. 

Jaar 
aantal inbreuken 

gsm-gebruik 
2020 17 064 

 

Bijzondere acties 

 goederen en personenvervoer 
- eigen controleacties 

- controleacties met externe partners 

De controles goederenvervoer spitsten zich 
voornamelijk toe op de volgende items: rij- en 
rusttijden (fraude), afmetingen en massa, techni-
sche eisen, ladingzekering en gevaarlijke goe-
deren. 

Bij meerdere van deze controles wordt intensief 
samengewerkt met andere controlerende instan-
ties zoals: FOD Mobiliteit en Vervoer, Douane, 
Sociale Inspectiediensten en de Federale Poli-
tie. 

De verkeerspolitie is vertegenwoordigd in de 
verschillende nationale netwerken zwaar ver-
voer en in de provinciale cel vervoer Antwerpen. 
Zo vindt er vier maal per jaar onder leiding van 
de verkeerspolitie een provinciale vrachtcontrole 
plaats en worden er maandelijks twee controles 
op het transport van gevaarlijke goederen uitge-
voerd in samenwerking met de dienst ADR van 
het Agentschap Wegen en Verkeer.  
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De acties werden aangepast aan de geldende 
COVID-19 regels en gingen door met beperkter 
dispositief. 

COVID-19 zorgde ook voor een ander wegge-
bruik: er waren geen autocarreizen, minder taxi-
ritten, meer thuisleveringen, geen festivals,… 

 

In 2020 werd, ondanks de moeilijke omstandig-
heden, gestart met de interne opleiding voor de 
nieuwe taxiwetgeving en werden er al een hon-
derdtal politieagenten opgeleid.  

De nieuwe taxiwetgeving zorgde er ook voor dat 
lokale wetgeving in 2020 werd afgeschaft (uit de 
codex van politiereglementen).  
 
Door technische problemen met OI-crossborder 
konden vele inbreuken goederenvervoer niet 
correct gevat worden in ISLP. Deze werden ge-
registreerd onder ‘goederenvervoer andere’. Dit 
zijn voornamelijk de inbreuken op de technische 
controle langs de weg en een deel ladingzeke-
ring.  
  

 

Inbreuken 
jaar  

2020 

bezoldigd goederenvervoer 284 

bezoldigd personenvervoer (autocar) 1 

sociaalrechtelijke voorschriften 

                goederenvervoer 873 

                personenvervoer 0 

                fraude tachograaf 12 

ADR 480 

overlading 591 

uitzonderlijk vervoer 256 

taxi- en huurvoertuigen 

             zonder vergunning Antwerpen 0 

             zonder vergunning Tomorrowland 0 

             andere inbreuken 75 

ladingzekering 160 

goederenvervoer andere 292 

personenvervoer andere 2 
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 verkeersagressie en -egoïsme 
- we voorzien in 2020 bijkomende materi-

ele ondersteuning (motoren, kledij,..) 

- minimum twee medewerkers worden 
hiervoor dagelijks ingepland in de regu-
liere werking 

De aanpak van onaangepast en egoïstisch rijge-
drag, dat zich vertaalt in tal van overtredingen 
(niet verlenen voorrang, foutief inhalen, overdre-
ven snelheid, …), is ingebouwd in de reguliere 
werking van de verkeerspolitie.  

In 2020 werden twee extra nieuwe anonieme 
motoren in gebruik genomen. Alle motards van 
de dienst verkeerstoezicht werden uitgerust met 
anonieme motorkledij. 

De anonieme motorpatrouilles worden dagelijks 
ingezet op specifieke tijdstippen en gerichte 
doelgebieden (bijvoorbeeld zones 30, fietsstra-
ten, as-Turnhoutsebaan …).  

 werven en omleidingen 
- in 2020 zorgen we voor de nodige oplei-

ding van onze medewerkers 

- minimum twee medewerkers worden 
dagelijks ingepland in de reguliere wer-
king van maandag tem zaterdag voor 
het uitvoeren van werfcontroles 

Via training on the job werd vanaf september het 
uitvoeren van werfcontroles geïmplementeerd in 
de reguliere werking van de dienst verkeerstoe-
zicht. De kennis en ervaring van de medewer-
kers van de dienst tijdelijke signalisatie werd op 
deze manier overgedragen aan de medewerkers 
van verkeerstoezicht. Er werden acht extra me-
dewerkers aangeworven bij verkeerstoezicht. 

Er werden dagelijks (van maandag tem zater-
dag) minstens twee medewerkers ingezet met 
het oog op (het herstellen van) de verkeersvei-
ligheid rondom de locatie, het inperken van de 
eventuele overlast (bijv. lawaai, reinheid van de 
openbare weg) of te zorgen dat de inname van 
het openbaar domein niet groter is dan aange-
duid in de afgeleverde toelating. 

In 2020 werden 980 werfcontroles uitgevoerd. 

 onveilig en hinderlijk parkeren 

- de opdracht is opgenomen in de dage-
lijkse asbewaking 

Dagelijks worden, naast de inzet van de ver-
keersondersteuningsteams en Mobiliteit en Par-
keren Antwerpen, patrouilles ingezet om toezicht 
te houden op het onveilig en hinderlijk parkeren 
op het ganse grondgebied. De focus van de ver-
keerspolitie ligt hierbij vooral op de belangrijkste 
in- en uitvalsassen van de stad.  
Ook wordt er gecontroleerd op het correct ge-
bruik van de laad- en loszones. 
Op de winkelassen wordt vooral aandacht ge-
schonken aan het hinderlijk en onveilig parkeren 
(bijvoorbeeld dubbel parkeren). 
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Moderne gedifferentieerde handhaving afgestemd op actuele maatschappelijke noden 

 gerichte aanpak (op basis van de dominante 
ongevalsoorzaken) om de ongevallen te be-
perken bij en tussen kwetsbare weggebrui-
kers 

In 2020 werden versneld nieuwe fietsstraten 
aangelegd. In de fietsstraten werd gecontroleerd 
op asociaal rijgedrag, overdreven snelheid en 
het inhalen van fietsers. 

 alert blijven voor nieuwe ontwikkelingen en 
fenomenen die de verkeersveiligheid in het 
gedrang brengen en daar op inspelen (bijv. 
lachgas) 

Nieuwe voortbewegingsmiddelen worden opge-
volgd om eventuele aanbevelingen te formule-
ren en zo verkeersveiligheid te verhogen. 

De problematiek rond het rijden onder invloed 
van lachgas en het botsen onder invloed van 
lachgas werd ook in 2020 vastgesteld.  
Het verbod op het gebruik werd eind 2019 opge-
nomen in de Politiecodex en een aanpak werd 
uitgewerkt in een handleiding in de applicatie 
LOPAZ. Op de website van de politie Antwerpen 
werden de gevaren van lachgas ook toegelicht. 

 ondersteuning aan het korps bij de handha-
ving en het herstel van gebeurtenissen in het 
kader van het genegotieerd beheer van de 
publieke ruimte 

Het aantal ordediensten was in 2020 eerder be-
perkt maar de verkeerspolitie leverde wel onder-
steuning bij voetbal (begeleiding autocars) en 
voerde een aantal escortes uit.  
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1.4 Evaluation 

 

 

  

Rationele inzet van opgeleid personeel en aangepaste materiële middelen 

aanpak stand van zaken 

 De verkeerspolitie ondersteunt het korps in 
alle verkeersgerelateerde activiteiten.  

De verkeerspolitie neemt de regie op zich bij: 

 de informatiedoorstroming aan het korps 
over grote werken en de impact hiervan op 
de verkeersafwikkeling en de bereikbaarheid 
voor de hulpdiensten 

 datagestuurd verkeerstoezicht 

 korpsacties verkeer 

 specifieke verkeersmaterie of moeilijkere ver-
keersdossiers (bijv. bestuurlijk beslag van 
voertuigen) 
 

 De bijzondere middelen staan ten dienste 
van het korps. 

In 2020 werden de motoren van de verkeerspo-
litie voor opleidingsdoeleinden uitgeleend aan 
de arrestatie-eenheid.  
Daarnaast werden de curvometer, voor controle 
van de snelheid van bromfietsen, en weegpla-
ten, voor controle op overlading, ook breed ten 
dienste van het korps gebruikt. 
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1.5 Engagement 

 

 

 

  

Iedereen is betrokken en neemt zijn verantwoordelijkheid 

aanpak stand van zaken 

In alle activiteiten van de verkeerspolitie wordt 
vertrokken vanuit de verkeersveiligheidscultuur, 
waarin verkeersveiligheid beschouwd wordt als 
een gedeelde verantwoordelijkheid waar we al-
lemaal aan moeten werken (advies, handhaving 
en educatie). 

De verkeerspolitie voert taken uit die zich groe-
peren rond vier assen: 

 het voeren van preventieve en repressieve 
verkeersacties 

 de verkeersregeling die de interventie omvat 
van de politiediensten bij ernstige en onver-
wachte verstoring van de mobiliteit 

 het vaststellen van verkeersongevallen 

 het verstrekken van advies 

 

Interne ondersteuning 

aanpak stand van zaken 

De verkeerspolitie draagt zorg voor het op peil 
houden van de kennis van de verkeersregle-
mentering korpsbreed en in het bijzonder voor 
de eigen afdeling (aanscherpen van de exper-
tise). 

 Nieuwe verkeerswetgeving werd korpsbreed 
gecommuniceerd via de applicatie ‘briefing 
verkeer’ in FOCUS. 

 De webpagina ‘verkeersvragen’ op de web-
site van PZA werd up-to-date gehouden. 

 Complexe verkeersvraagstukken van mede-
werkers van PZA werden beantwoord door 
de verkeerspolitie. 

 De verkeerspolitie gaf ondersteuning aan de 
directie Intelligence Led Policing volgens 
noodzaak. 

 Via training on the job werd kennis en exper-
tise onder de medewerkers van de verkeers-
politie verspreid. 
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Externe ondersteuning 

aanpak stand van zaken 

De verkeerspolitie biedt ondersteuning aan ex-
terne diensten en overheden. 

 het aanreiken van audits en adviezen met 
het oog op het verbeteren van de verkeers-
veiligheid in de districten 

 het formuleren van verkeersveiligheidsadvies 
aan verschillende actoren 

 op verzoek bijwonen van overlegmomenten 
in het kader van infrastructurele aanpassin-
gen, werken op openbaar domein, enz. 

 het aanbieden van verkeersexpertise in het 
kader van specifieke verkeerswetgeving 
(ADR, personenvervoer, drugs in verkeer ...) 

 het ondersteunen van andere politiezones bij 
gespecialiseerde controles (bijv. Tomor-
rowland – taxicontroles) 

 samenwerking met de Vlaamse overheid, de 
stad Antwerpen, De Lijn en studiebureau 
Imarci in het kader van de VLCC 

 

 De audits 2019 werden in 2020 aangereikt 
aan de verschillende districten. De toelichting 
volgt in 2021. 

 In 2020 werd verkeersveiligheidsadvies ge-
geven aan onder andere Stad Antwerpen, 
AWV en De Lijn. 

 Op verzoek werden overlegmomenten in het 
kader van infrastructurele aanpassingen, 
werken op openbaar domein, ... bijgewoond. 

 Als dossierbeheerder ondersteunen onze 
medewerkers het kennis- en expertisecen-
trum bij de federale politie (Centrex-verkeer). 
Vernieuwing, aanpassing en wijziging in de 
verkeerswetgeving worden er geadviseerd 
vanuit hun (terrein)kennis en expertise 

 De afstemming met de partners in verkeers-
veiligheid is geregeld onder de vorm van een 
geformaliseerde overlegstructuur. 
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2 Verkeersveiligheid in beeld 

De verkeerspolitie ontwikkelde een gegevensset op basis van de ISLP-databank. Dankzij ISLP is er een 
goede communicatie binnen de verschillende systemen en is het ook mogelijk om eenvoudig gegevens 
over te dragen naar de federale politie en het parket. In dat systeem zijn alle processen-verbaal met 
betrekking tot verkeersongevallen opgeslagen, ook deze met enkel materiële schade. Uit die gegevens 
zonderen we vervolgens alle ongevallen af die op het autosnelwegennet gebeurden. 

Gegevens van het parket inzake slachtoffers 

Bovenstaande gegevens worden nog aangevuld met informatie over de slachtoffers die binnen de dertig 
dagen na het ongeval overlijden. Dat doen we op basis van de gegevens die het parket verstrekt. Na 
de aanvulling met de vaststellingen van de federale politie wordt het uiteindelijke aantal slachtoffers 
bepaald. 

Registratie ongevallen 

Deze cijfers worden vervolgens gebruikt in alle studies en publicaties van Politiezone Antwerpen. Ze 
schetsen hoe de verkeersveiligheid in Antwerpen de afgelopen jaren evolueerde. Er dient wel rekening 
mee gehouden te worden dat niet alle verkeersongevallen door de politie worden geregistreerd. Een 
onbekend aantal ongevallen, vooral met enkel blikschade, wordt onderling geregeld door de betrokke-
nen, zonder tussenkomst van de politie. 

Advisering en datagestuurde handhaving 

De analyses die op basis van de verkeersongevallendatabank gebeuren, worden gebruikt om de ver-
keersveiligheid te verhogen. Het cijfermateriaal ondersteunt de advisering bij nieuwe projecten, maakt 
het mogelijk om verbetervoorstellen uit te werken en de zwarte punten in beeld te brengen. Naast het 
verbeteren van de verkeersveiligheid (o.a. door het adviseren van inrichtingsprincipes) wordt ook het 
handhavingsbeleid afgestemd met de ongevallengegevens, zodat een korpsbrede datagestuurde aan-
pak kan worden uitgewerkt. 

Randomstandigheden 

De evolutie van de verkeersongevallen wordt beïnvloed door heel wat uiteenlopende factoren. Zo heeft 
de verkeersintensiteit en toenemende complexiteit een belangrijk effect op de verkeersveiligheid, net 
zoals het profiel en eigen gedrag van de weggebruikers, het aantal verplaatsingen dat wordt gemaakt, 
de gekozen vervoerswijze, de weglengte en de klimatologische omstandigheden. Deze randomstandig-
heden verklaren dan ook voor een deel de trend in de verkeersveiligheid en worden daarom van nabij 
opgevolgd. 

Als randomstandigheden wordt met volgende criteria rekening gehouden: 

  fietsverkeer 

  autoverkeer 
  totale weglengte per district en wegbeheerder 

  evolutie van het bevolkingscijfer 

  klimatologische omstandigheden 
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2.1 Algemene trend in de verkeersveiligheid 

Op basis van de beschikbare data (geregistreerde ongevallen) wordt het aantal verkeersongevallen in 
beeld gebracht.  

De volgende tabel geeft het historisch verloop van de geregistreerde verkeersongevallen in Antwerpen 
weer (zonder de ongevallen op de autosnelwegen). Bij één verkeersongeval kunnen meerdere ver-
keersslachtoffers betrokken zijn. De getallen geven het aantal ongevallen weer, niet het aantal slacht-
offers: 

 

Tabel 1: Aantal verkeersongevallen 

 

Op niveau van het totale aantal slachtoffers (ongeacht type, bijvoorbeeld weekendongeval, vluchtmis-
drijf, ...) wordt volgende evolutie vastgesteld: 

 
Tabel 2: Aantal slachtoffers



2.2 Verkeersveiligheid volgens de kenmerken van de weg-

gebruiker 

2.2.1 Algemeen 

Een vergelijking van het aantal slachtoffers volgens type weggebruiker ten opzichte van de voor-
gaande jaren geeft volgend overzicht:

 
Tabel 3: Aantal slachtoffers per type weggebruiker

 

De navolgende tabel geeft de indeling van het aantal verkeersslachtoffers in 2020 weer volgens de 
aard van de weggebruiker en de ernst van de verwondingen. 

 
 Tabel 4: Aantal slachtoffers per letselernst en per type weggebruiker 

  



22 
 

De navolgende tabel geeft de verdeling van het aantal slachtoffers in 2020 volgens de leeftijd van het 
slachtoffer en de ernst van de verwondingen: 

 
Tabel 5: Aantal slachtoffers per letselernst en per leeftijdsgroep

 

Een opsplitsing volgens de aard van de weggebruiker laat toe de risico-evaluatie verder te verfijnen. 
Daarbij wordt voor verschillende types weggebruikers telkens: 

 een vergelijking gemaakt van het aantal ongevallen met het betrokken type weggebruiker van de 
afgelopen 10 jaren 

 een leeftijdsverdeling van de slachtoffers weergegeven 

 het aantal slachtoffers volgens wegcategorie en volgens soort locatie weergegeven. 
 



2.2.2 Voetganger 

Onderstaande tabel geeft het aantal slachtoffers onder voetgangers weer die betrokken waren bij een 
verkeersongeval.

 
Tabel 6a: Aantal slachtoffers onder voetgangers

 

De leeftijdsverdeling van deze slachtoffers wordt weergegeven in volgende tabel: 

 
Tabel 6b - Grafiek 1: Aantal slachtoffers onder voetgangers per leeftijdsgroep



Volgens wegcategorie levert dit volgende verdeling op:

  
Tabel 6c: Aantal slachtoffers onder voetgangers volgens wegcategorie

 

Volgens soort locatie levert dit de volgende verdeling op:

 
Tabel 6d: Aantal slachtoffers onder voetgangers volgens soort locatie



2.2.3 Fiets 

Onderstaande tabel geeft het aantal slachtoffers onder fietsers weer die betrokken waren bij een ver-
keersongeval. Sinds 2019 werd een aparte registratie voorzien voor speed pedelecs, elektrische steps 
en elektrische voortbewegingstoestellen. 

 
Tabel 7a: Aantal slachtoffers onder fietsers

 

De leeftijdsverdeling van deze slachtoffers wordt weergegeven in volgende tabel: 

 
Tabel 7b: Aantal slachtoffers onder fietsers per leeftijdsgroep 

 



 
Grafiek 2: Aantal slachtoffers onder fietsers per leeftijdsgroep 
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Volgens wegcategorie levert dit volgende verdeling op:

 
Tabel 7c: Aantal slachtoffers onder fietsers volgens wegcategorie

 

Volgens soort locatie levert dit de volgende verdeling op:

 
Tabel 7d: Aantal slachtoffers onder fietsets volgens soort locatie



2.2.4 Bromfiets 

Onderstaande tabel geeft het aantal slachtoffers onder bromfietsers weer die betrokken waren bij een 
verkeersongeval.

 
Tabel 8a: Aantal slachtoffers onder bromfietsers

 

De leeftijdsverdeling van deze slachtoffers wordt weergegeven in volgende tabel: 

  
Tabel 8b - Grafiek 3: Aantal slachtoffers onder bromfietsers per leeftijdsgroep



Volgens wegcategorie levert dit volgende verdeling op:

  
Tabel 8c: Aantal slachtoffers onder bromfietsers volgens wegcategorie

 

Volgens soort locatie levert dit de volgende verdeling op:

 
Tabel 8d: Aantal slachtoffers onder bromfietsers volgens soort locatie



2.2.5 Motor 

Onderstaande tabel geeft het aantal slachtoffers onder motorrijders weer die betrokken waren bij een 
verkeersongeval.

 
Tabel 9a: Aantal slachtoffers onder motorrijders

 

De leeftijdsverdeling van deze slachtoffers wordt weergegeven in volgende tabel: 

 
Tabel 9b - Grafiek 4: Aantal slachtoffers onder motorrijders per leeftijdsgroep



Volgens wegcategorie levert dit volgende verdeling op:

  
Tabel 9c: Aantal slachtoffers onder motorrijders volgens wegcategorie

 

Volgens soort locatie levert dit de volgende verdeling op:

 
Tabel 9d: Aantal slachtoffers onder motorrijders volgens soort locatie



2.2.6 Openbaar vervoer 

Onderstaande tabel geeft het aantal aanrijdingen met letsel weer waarbij een tram of een bus betrokken 
was:

 
Tabel 10a: Aantal ongevallen met letsel waarbij het openbaar vervoer betrokken was



2.2.7 Bestuurder van privé- en personenvervoer 

Onderstaande tabel geeft het aantal slachtoffers onder bestuurders van personenauto’s weer die be-
trokken waren bij een verkeersongeval.

 
Tabel 11a: Aantal slachtoffers onder bestuurders van privé- en personenvervoer 

 

De leeftijdsverdeling van deze slachtoffers wordt weergegeven in de volgende tabel:

 
Tabel 11b - Grafiek 5: Aantal slachtoffers onder privé– en personenvervoer per leeftijdsgroep



Volgens wegcategorie levert dit volgende verdeling op:

 
Tabel 11c: Aantal slachtoffers onder bestuurders van privé- en personenvervoer volgens wegcategorie

 

Volgens soort locatie levert dit de volgende verdeling op:

 
Tabel 11d: Aantal slachtoffers onder bestuurders van privé- en personenvervoer volgens soort locatie



2.3 Verkeersveiligheid volgens locatie 

2.3.1 Algemeen 

 
Tabel 12: Aantal slachtoffers volgens letselernst en volgens wegbeheerder

 

 

Tabel 13: Aantal slachtoffers volgens letselernst en volgens wegcategorie op stadswegen



2.3.2 Zwarte punten 

De bepaling van de 'zwarte punten' wordt uitgevoerd conform de bepalingen die door het ministerie van 
de Vlaamse overheid en door Vias Institute worden gebruikt. Volgens die bepalingen wordt een onge-
vallenlocatie als een zwart punt beschouwd wanneer in de laatste 3 jaar, 3 of meer ongevallen gebeurd 
zijn en de prioriteitenwaarde op basis van het aantal slachtoffers, minimum 15 bedraagt. 

De weegfactor (WF) wordt als volgt berekend: 
WF volgens letselernst betrokkene = X + 3Y + 5Z met: 

X = aantal lichtgewonden  
Y = aantal zwaargewonden  
Z = aantal doden 

De weegfactor (extra weging kwetsbare weggebruiker) (WF2) wordt als volgt berekend: 

WF2 = (Xa×1,7 + Xb) + (3×Ya×1,7 + 3×Yb) + (5×Za×1,7 + 5×Zb) met: 

 Xa = aantal lichtgewonde kwetsbare weggebruikers 

 Xb = overige aantal lichtgewonden 

 Ya = aantal zwaargewonde kwetsbare weggebruikers 

Yb = overige aantal zwaargewonden 

Za = aantal dode kwetsbare weggebruikers 

 Zb = overige aantal doden 

Omdat er geen afzonderlijke codering wordt toegekend aan verschillende wegvakken is de listing be-
perkt tot de kruispunten en punten voorzien van verkeerslichten. 
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Tabel 14: Zwarte punten 



Zwarte punten 2020 

  

Figuur 1: Zwarte punten 
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