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inleiDing

De praktische gids voor de organisatie van de leveringen in het brussels hoofdstedelijk 
gewest tracht de gemeenten en het gewest concrete bijstand te bieden voor het oplossen 
van problemen bij leveringen in de stad. De katern heeft dus voornamelijk betrekking op de 
inrichting van de openbare ruimte, maar ook op politiemaatregelen.

er is geen universele methode om de verdeling van de leveringszones precies te definiëren. 
het is logisch dat er geen unieke regels zijn, noch een ideaal aantal leveringsplaatsen per 
handelaar. Dat hangt immers af van het soort handel, de grootte, de getransporteerde goe-
deren maar ook de omgeving.

welke criteria dienen we in aanmerking te nemen voor een snelle en doeltreffende dia- 
gnose? waar en hoe kunnen we een leveringszone inrichten? welke tijdsindeling is aan te 
bevelen?

Deze katern biedt concrete en geïllustreerde antwoorden op dergelijke vragen. hij is ge-
baseerd op de analyse die het studiebureau interface transport verrichtte in opdracht van 
certu en die gepubliceerd werd in « aménagement des aires de livraisons, guide pour leur 
quantification, leur localisation et leur dimensionnement » (uitgeverij certu, 2009, lyon).

overleg tussen de verschillende actoren is essentieel voor een doeltreffende organisatie 
van de leveringen. hoewel ze in de eerste plaats gericht zijn tot de inrichters van de open-
bare ruimte, is het belangrijk de voorstellen die voortvloeien uit de aanbevelingen van deze 
gids te valideren met vertegenwoordigers van de commerciële sectoren, leveranciers en 
transporteurs.

een groot probleem is het onrechtmatig gebruik van leveringszones door passagiersauto’s 
die er langdurig parkeren. Dat gebeurt op nagenoeg alle leveringsplaatsen. het toezicht op 
het goed gebruik van de leveringszones is dus essentieel.

gezien het complexe onderwerp werd een eerste versie van deze katern voorgelegd aan alle 
betrokkenen en besproken op interactieve seminaries. vervolgens werden hun commenta-
ren verwerkt in de aanbevelingen.
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1 .  Context

De bevoorrading met goederen staat centraal in de werking 
van de stad. maar in de stad is de combinatie tussen de ver-
schillende functies en bestemmingen van de weg bijzonder 
complex. De verplaatsingen van iedereen in alle veiligheid 
organiseren, het comfort van de verplaatsingen van voetgan-
gers en fietsers waarborgen, het gemotoriseerd verkeer - in het 
bijzonder het openbaar vervoer maar ook de leveraars - vlot 
doen verlopen zijn slechts enkele voorbeelden van dagelijkse 
uitdagingen voor de inrichters van de openbare ruimte.

leveringen gebeuren heel vaak in dubbele file. Dat hindert het ver-
keer en veroorzaakt zowel voor leveraars als voor andere wegge-
bruikers ongemakken: voetgangers en fietsers lopen gevaar, bus-
sen en trams lopen vertraging op, het autoverkeer vertraagt, …

het stilstaan van de voertuigen voor leveringen moet in goede 
banen geleid worden, en gelukkig zijn daar mogelijkheden 
voor, zodat de activiteiten in de stad goed zouden verlopen.

omdat ze de toegang van goederen tot de stadskern verge-
makkelijken, houden de leveringen uitdagingen in voor het be-
houd van de commerciële dynamiek in het stadscentrum ten 
aanzien van de groei van handelszones aan de stadsrand.

leveringen mogelijk maken is ook noodzakelijk om de bewoon-
baarheid en de werking van de ondernemingen te waarborgen.

toch wordt het nut en de relevantie van de leveringsplaatsen in 
vraag gesteld, niet wat de grondslag betreft maar wat de juridische 
omkadering en de inrichting betreft. De wettelijke omkadering van 
de leveringsplaatsen bevat vaagheden, waardoor er niet altijd een 
doeltreffend antwoord gevonden kan worden voor problemen met 
leveringen in de stad. in de meeste van onze gemeenten blijft het 
toezicht op de leveringsplaatsen daardoor zwak in vergelijking met 
bij voorbeeld het toezicht op het betalend parkeren.

2.  De levering
we stellen vast dat de definitie van de levering reeds proble-
men oproept.

geen enkele bepaling van het verkeersreglement omschrijft de 
levering van goederen. De levering van goederen wordt gelijk-
gesteld met het stilstaan van een voertuig. 

artikel 2.22 van het verkeersreglement definieert een stilstaand 
voertuig als een voertuig dat niet langer stilstaat dan nodig is 
voor het in- of uitstappen van personen of voor het laden of 
lossen van zaken.

LeVeriNGeN iN De StaD
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een geparkeerd voertuig staat langer stil dan nodig voor het in- of 
uitstappen van personen of voor het laden of lossen van zaken.

het is dus niet de duur van het stilstaan die bepaalt of het 
voertuig stilstaat, maar de handeling die verricht wordt.

eNkeLe VoorBeeLDeN ter iLLuStratie

het voertuig dat een pakje levert op de 14e verdieping, staat 
stil, ook al duurt de levering een halve dag. als de betrokkene 
terwijl geld ontvangt of iets gaat drinken, is het voertuig niet 
stilstaand, maar geparkeerd.

een handelaar mag zijn bestelwagen ook niet parkeren op de 
zone voor zijn handel (ook al heeft hij betaald voor «zijn» zone).

een klant mag stoppen op een leveringsplaats om zijn goede-
ren in te laden, maar niet om zijn boodschappen te doen!

het verkeersreglement bepaalt in artikel 23 de wijze waarop 
voertuigen moeten worden opgesteld. het is volgens artikel 24 
echter verboden een voertuig te laten stilstaan of te laten par-
keren op elke plaats waar het duidelijk een gevaar zou kunnen 
betekenen voor de andere weggebruikers of waar het hun on-
nodig zou kunnen hinderen. De plaatsen waar enkel het par-
keren verboden is, maar waar het stilstaan dus wel toegelaten 
is, worden opgesomd in artikel 25 van hetzelfde verkeersregle-
ment. enkele voorbeelden zijn te vinden op blz 22.

3.  De leveringsplaats

momenteel hebben alle gemeenten van het brussels hoofdste-
delijk gewest leveringszones. Die liggen in handelskernen of wor-
den ingericht op verzoek van de ondernemingen of handelszaken.

ze hebben uiteenlopende afmetingen, worden aangeduid met 
het bord e1 en hebben zeer variabele uurindelingen in functie 
van de gemeente of zelfs binnen eenzelfde gemeente.

het voornaamste probleem blijft dat voertuigen parkeren op 
leveringsplaatsen.

4.  Doelstellingen van 
leveraars

alvorens in te gaan op de voorgestelde methode voor de inrichting 
van leveringszones, vestigen wij de aandacht op de doelstellingen 
van de hoofdrolspelers bij leveringen, de leveraars zelf.

voor de leveraar is de tijd bepalend in de keuze van de stopplaats, 
voornamelijk omdat dit zijn productiviteit beïnvloedt en zijn moge-
lijkheid om de hinder op de weg te beperken. De chauffeur zal er 
dus voor kiezen te stoppen op een leveringszone als die bijzonder 

goed toegankelijk is (enkel vooruit rijden, niet achteruit) en als hij 
de handel op die manier in aanvaardbare werkomstandigheden 
kan bereiken.

omgekeerd zal de chauffeur een leveringszone negeren als die :

• tijdverlies teweegbrengt ;
•  het laden of lossen bemoeilijkt ;
• het verloop van zijn ronde wijzigt ;
•  hem of de andere weggebruikers verplicht een ge-

vaarlijk manoeuvre uit te voeren.
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het beleid van de gemeenten of het gewest heeft ook een invloed 
op de keuzes van de leveraar :

•  tolerantie qua toezicht op dubbel parkeren ;
•  er is geen toezicht op de leveringszones of die indruk 

wordt toch gegeven, wat wild parkeren bevordert.

concreet betekent dit :

•  dat de leveringszone dicht bij de plaats waar gele-
verd wordt, moet liggen: max. 50 meter («guide 
technique des aires de livraisons pour la ville de 
paris», mairie de paris, ed. 6/2005) ;

•  dat de leveraar geen plaats moet zoeken voor zijn 
voertuig  ;

•  dat de chauffeur niet te veel manoeuvres moet uit-
voeren met zijn voertuig, vooral als het lang is ;

•  dat de leveringszone geen obstakels vertoont en 
er geen niveauverschil is tussen het voertuig en de 
plaats waar de goederen afgeleverd moeten worden.

Deze doelstellingen zijn makkelijk te vatten, maar in de prak-
tijk is het allemaal niet zo evident. 

5.   De ‘Constanten’  van De 
leveringen

wij vestigen de aandacht op enkele kenmerken van de leverin-
gen van goederen in de stad. verschillende enquêtes en stu-
dies over leveringen in de stad wijzen immers op een reeks 
‘constanten’ die soms indruisen tegen de gangbare ideeën 
over leveringen. in frankrijk werden enkele diepgaande stu-
dies verricht in het kader van het programma «marchandises 

en ville». Die hebben uitgewezen dat er een reeks constanten 
bestaan in verband met het vervoer van goederen in de stad.

in brussel en belgië zijn er weinig diepgaande studies over goederen 
in de stad. toch bevestigen enkele recente studies de franse resulta-
ten. onderstaande cijfers zijn afkomstig uit een grootschalige studie 
(tellingen en rondvragen) die uitgevoerd werd in de winkelstraten 
van luik in 2005 (Debauche w., «le transport de marchandises dans 
le centre ville de liège», crr, Dossier annexe au bulletin du crr 
n° 66, 1-2-3/2006), een enquête op het jourdanplein te etterbeek in 
2007 en een enquête in de wijk marie-christine te laken in 2008 (in 
het kader van een stage bij mobiel brussel).

type goederen  

75 % leveringen in de stad zijn pakjes (luik).  

Voertuigen

in de stad worden de meeste leveringen (79 %) uitgevoerd 
door kleine voertuigen: 58 % door bestelwagens en 21 % door 
personenauto’s (luik).

vrachtwagens nemen de andere 21 % voor hun rekening in luik.

Duur van de leveringen 

in luik neemt 56 % van de leveringen minder dan een kwartier 
en 84 % minder dan 25 minuten in beslag. 

in laken duurt 79 % van de leveringen minder dan een half uur.

Leveringen in een ronde

Drie kwart van de leveringen wordt in een ronde uitgevoerd 
en er zijn ongeveer 20 stopplaatsen per ronde. Dat cijfer uit 
de luikse studie wordt bevestigd door de enquête van laken 
en is ook hetzelfde in de franse stadscentra. het is een teken 
van een optimalisering van de logistiek, maar betekent ook 
dat de handelaar weinig invloed heeft op het tijdstip van de 
levering en mag dus niet vergeten worden wanneer de regel-
geving rond de uurindeling vastgelegd worden.

Waar parkeren de voertuigen voor hun leveringen ?

slechts 8 % van de voertuigen parkeert in een leveringszone. 
41 % zal daarentegen dubbel parkeren en 17 % op het trottoir 
(jourdanplein). 

Deze elementen hebben bijgedragen tot de voorgestelde me-
thodologie. het is nuttig ze voor ogen te houden bij inrich-
tingsprojecten. concreet betekent dit dat als de leveringen 
enkel betrekking hebben op voertuigen ter grootte van een 
bestelwagen en pakjes, het niet nuttig is een leveringszone in 
te richten voor een trekker met oplegger. 
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het doel van de diagnose is de parameters vast te leggen voor 
de inrichting van leveringszones en het antwoord te vinden op 
de vragen: hoeveel plaatsen? wanneer? waar? hoe? 

De situering (buiten de weg of op de weg, op het trottoir, de ruim-
te tussen twee plaatsen), de afmetingen, de uurregeling en de sig-
nalisatie van de leveringszones moeten bepaald worden op basis 
van de kenmerken van de leveringen en de omgeving, om ervoor 
te zorgen dat ze tijdens de leveringen gebruikt worden.

in principe is enkel de wegbeheerder bevoegd voor de inrich-
ting van de leveringszones langs de openbare weg. maar de 
gemeenten zijn vaak het best geplaatst om te beoordelen waar 
en hoe leveringszones het best aangelegd worden. alvorens 
een beslissing te nemen moet men ook het advies van de lo-
kale politie inwinnen.

in de praktijk zijn er twee soorten aanvragen voor leveringszo-
nes: een aanvraag van één onderneming voor de inrichting van 
een leveringsplaats voor een specifieke activiteit en een vraag 
in een handelswijk met verschillende activiteiten waarvoor leve-
ringen noodzakelijk zijn. wij stellen evenwel vast dat het in de 
stad, gezien de vele activiteiten die er plaatsvinden, noodzake-
lijk is een alleenstaande aanvraag in zijn context te bekijken en 
na te gaan welke omliggende activiteiten ook leveringen kunnen 
teweegbrengen. vaak sluit de ‘alleenstaande’ vraag dus aan bij 
het tweede geval … wij herinneren er evenwel aan dat men in het 
geval van een alleenstaande vraag niet mag vergeten eerst de mo-
gelijkheid te overwegen de leveringen buiten de weg uit te voeren.

er werden verschillende methodes ontwikkeld om de behoefte 
aan leveringszones te ramen. Die zijn vaak complex en vergen 
lange enquêtes en een rekenprogramma om een beeld te krij-
gen van de theoretische bezetting van de plaatsen.

De voorgestelde methodologie combineert een snelle diag-
nose met principes van lokalisering (zie «aménagement des 
aires de livraisons, guide pour leur quantification, leur locali-
sation et leur dimensionnement», ed. certu, 2009, lyon). De 
methode is bewust eenvoudig en snel, om tijd en plaats te la-
ten voor overleg met de gebruikers. verschillende experimen-
ten hebben immers aangetoond dat overleg tussen de inrich-
ters en de gebruikers noodzakelijk is en een beeld geeft van de 
lokale, technische en menselijke factoren die borg staan voor 
het correcte gebruik van de inrichtingen. 

het is nuttig een enquête uit te voeren om een objectief beeld 
te krijgen van de technische en lokale kenmerken. een enquête 
zal bij voorbeeld aantonen dat als er geen lange voertuigen ko-
men, een gewoon parkeerbeleid (bv. blauwe zone of betalend 
parkeren) voldoende plaats zal vrijmaken voor leveringen met 
auto’s of bestelwagens en er dus geen leveringszone vereist is.

eeN DiaGNoSe WaarBiJ 
oVerLeG ceNtraaL Staat
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enquêtes verrichten is evenwel niet absoluut noodzakelijk. te 
meer daar het, zoals de constanten hierboven aantonen, soms 
zeer moeilijk is een uurregeling uit te werken als er met rondes 
gewerkt wordt. of ook al zijn er weinig trekkers met opleggers, 
bepaalt één langer voertuig de lengte van de zone ... 

Daarom worden er een reeks principes voorgesteld om de in-
richting van leveringszones te plannen. zij leggen enkele uni-
forme parameters vast voor alle winkelzones en zorgen ervoor 
dat er geen enquêtes uitgevoerd moeten worden om recht-
streeks het overleg aan te vatten.

1. inleiDing
De verleiding is groot om plaatselijke problemen te regelen 
door stelselmatig ruimte voor leveringen voor te behouden 
maar die tegelijk aan andere functies van de weg te ontnemen. 
we mogen echter niet overdrijven en de leveringen behande-
len buiten de algemenere organisatie van de mobiliteit op het 
gemeentelijk grondgebied. in dat opzicht moeten de gemeen-
telijke mobiliteitsplannen (gmp) en de gemeentelijke ontwik-
kelingsplannen (gemop) helpen bij het maken van keuzes. 
De beslissing om al dan niet een leveringszone te organiseren 
moet rekening houden met objectieve en kwantificeerbare cri-
teria die niet alleen verband houden met de economische ac-
tiviteit die reeds aanwezig is of gepland wordt in die bepaalde 
zone, maar ook met de mobiliteit en de verkeersveiligheid. 
Daartoe moet er bij voorbeeld meer belang gehecht worden 
aan de inrichting van een leveringszone in een straat die door-
kruist wordt door verschillende lijnen van het openbaar ver-
voer, waar dubbelparkeren voor leveringen de commerciële 
snelheid van de bus of de tram zouden vertragen en uiteinde-
lijk duizenden weggebruikers hinderen. bij de inrichting van 
een leveringszone dient er ook rekening gehouden te worden 
met alle factoren van toegankelijkheid van de zone (eenrich-
tingsstraat, verkeerslussen, mogelijke wijziging van de rijrich-
ting, …). tot slot moet er ook aandacht gaan naar verkeersvei-
ligheid bij het nemen van beslissingen. wordt het gevaarlijker 
voor fietsers op een gewestelijke of gemeentelijke fietsroute 
als er veel leveringen plaatsvinden? brengt dubbelparkeren 
voor leveringen gevaren teweeg voor auto’s of voetgangers? 
twee nieuwe voorbeelden die - bevestigd door enquêtes op het 
terrein - de beleidsvoerders moeten aanzetten om bij voorkeur 
in deze zones te werken.

2. Hoeveel leveringszones ?
alvorens een diagnose op te maken moet er een onderscheid 
gemaakt worden tussen verschillende situaties. De wegbe-
heerder heeft te maken met 2 soorten leveringszones :

•  het eerste type zijn de leveringszones in wijken of 
straten waar zich veel handels bevinden ;

•  het tweede type zijn leveringszones die individueel aan-
gevraagd worden door een onderneming: het gaat meest-
al over een alleenstaand handelsgebouw of een gebouw 
waarin industriële activiteiten plaatsvinden (bv. fabriek, 
loods). het eerste wat dan nagegaan moet worden, is of 
het nuttig is een leveringszone buiten de weg in te richten. 
Dit wordt in deze gids niet in detail behandeld, maar bij-
lage 3 geeft de voorschriften van de gewestelijke steden-
bouwkundige verordening betreffende nieuwbouw.

naar gelang van het geval worden de kantoorgebouwen be-
handeld volgens het ene of het andere van de twee bovenver-
melde types.

a)   De inrichting van een leveringszone 
in hanDelskernen

eerst moet de werkperimeter gekozen worden. er kunnen zich 
2 gevallen voordoen :

•  De handels bevinden zich langs een straat.

in dat geval worden de handelsactiviteiten tussen twee kruis-
punten en langs één kant van de straat geïnventariseerd. De 
activiteiten aan de andere kant van de straat worden afzonder-
lijk behandeld.

•  De handels bevinden zich rond een kruispunt of een 
plein.

in dat geval reikt de perimeter die geanalyseerd moet worden, 
tot ongeveer 50 meter in de omringende straten.

vervolgens dient er een inventaris gemaakt te worden van de 
industriële of commerciële typologie.

bij iedere vestiging hoort een gemiddeld aantal leveringen. De 
optelling daarvan maakt berekening mogelijk van het aantal 
leveringsplaatsen dat voor die perimeter noodzakelijk is.

 eerste stap: nummering van De verschillenDe han-
Dels

in de bepaalde perimeter worden de verschillende handels per 
nummer genoteerd op een formulier. als er zich ook handels 
bevinden op de verdiepingen, worden die ook vermeld. er 
wordt ook aangeduid als de oppervlakte van de handel meer 
dan 400 m2 bedraagt.
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1e DeeL, eVeN kaNt, tuSSeN De aLBertLaaN eN De oNDer-
LiNGe BiJStaNDStraat

2e DeeL, eVeN kaNt, tuSSeN oNDerLiNGe BiJStaNDStraat eN 
De BoeteNDaeLStraat 

nr. naaM oF type InrICHtIng

Hoek venizo : juwelen

194 régence: handtassen, reistassen

192 Cd en videowinkel

190 apotheek

188 textiel  en juwelenwinkel

186 zeeman: textiel, kleding > 400 m2

182 winston optique : brillenwinkel

180 ttout feu, tout femme : textiel en kleding

178 Filipo beretti : kapsalon

176 /

174 bart smit : speelgoed

172 Casa : binnenhuisinrichting > 400 m2

168 Il gelato : ijssalon

166 rita : juwelen

164 l. p. rubin : juwelen

162 well sun : zonnebank, wellness 

160 /

158 pullman : reisbureau

158 bio

156 guido : textiel, kleding

154 la Frite d’oré : frituur, snack

152 Citibank : bank

150 l’olivier et le tartisan : traiteur

146 proximus : gsm, telefoons

144 andres : voeding, traiteur

140 beauty care : wellness

nr. naaM oF type InrICHtIng

138 pizerria primo petacilo : restaurant

136 woning

134 woning

132 woning

130 drogueri termont : parfumerie

126 woning

124 lallemand : apotheek

122 woning

120 woning

118 woning

116 woning

112 /

voorbeelD: vanDerkinDerestraat te ukkel,  tussen De albertlaan en De boetenDaelstraat
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3e DeeL, oNeVeN kaNt, tuSSeN De aLBertLaaN eN De oN-
DerLiNGe BiJStaNDStraat

4e DeeL, oNeVeN kaNt, tuSSeN De oNDerLiNGe BiJStaND-
Straat eN De BoeteNDaeLStraat 

nr. naaM oF type InrICHtIng

Hoek the phone house : gsm, telefoon

136 j. Forrest (sprl) : decoratie, binnenhuisinrichting

134 Churchill : opticien

132 le jump : café

130 le maine : restaurant, taverne

126 jus d’orange : textiel, kleding

124 royale : textiel, kleding

122 woning

120 Mega wash : wassalon

118 stock shoes : schoenen

116 gsM Center : gsm, telefoon

112 Carrefour > 400 m2

119 planet parfum

117 espagne : patisserie

Kerk

115a neuhaus : pralines

115b speed photos : fotograaf

115 badaboum : kinderkleding

113a optimal vision : opticien

113b Huit et demi : kleding

113 /

nr. naaM oF type InrICHtIng

Hoek zizi : ijssalon

111 Kapsalon

109 zig-zag : klerenmaker

107 /

105 woning

103 easy wear : kleding

103b MKa : garagist, mecanicien

101 /

101 brussels snooker : biljart

99 adoc : informatica, computers



  nr.8 // september 2012    Katern Van De gIDs Van De mobILIteIt en De VerKeersVeILIgHeID 13

tweeDe stap : het coDificeren van De 
hanDelsactiviteit

er WorDt eeN coDe toeGekeND aaN eLke haNDeLS- 
actiViteit*: 

 type Handel opMerKIngen

1 Café, hotel, restaurant

2 brood en banketbakkerij

3 algemene voeding

4 algemene voeding naar cat. 10 indien 
oppervlakte > 400 m2

5 Kleinhandel in kleding naar cat. 10 indien 
oppervlakte  > 400 m2

6 boekhandel, papierwaren naar cat. 10 indien 
oppervlakte > 400 m2 

7 apotheek niet in de berekening 
opgenomen

8 andere kleinhandel naar cat. 10 indien 
oppervlakte > 400 m2

9 Meubelhandel

10 grote winkel   
(> 400 m2)

11 groothandel

12 bankkantoor niet in de berekening 
opgenomen

13 tertiair, administraties 
en gedelokaliseerde 
ambacht

14 ambacht en kleine  
nijverheid

voor ons voorbeeld (vanderkindere) wordt het formulier dus als 
volgt ingevuld :

1e DeeL, eVeN kaNt, tuSSeN De aLBertLaaN eN De oNDerLiNGe 
BiJStaNDStraat

nr. naaM oF type InrICHtIng CategorIe

Hoek venizo : juwelen 8

194 régence: handtassen, reistassen 5

192 Cd en videowinkel 8

190 apotheek 7

188 textiel  en juwelenwinkel 5

186 zeeman: textiel, kleding > 400 m2 10

182 winston optique : brillenwinkel 8

180 tout feu, tout femme : textiel en kleding 5

178 Filipo beretti : kapsalon 13

176 / 0

174 bart smit : speelgoed 8

172 Casa : binnenhuisinrichting > 400 m2 10

168 Il gelato : ijssalon 1

166 rita : juwelen 8

164 l. p. rubin : juwelen 8

162 well sun : zonnebank, wellness 8

160 / 0

158 pullman : reisbureau 13

158 bio 4

156 guido : textiel, kleding 5

154 la Frite d’oré : frituur, snack 1

152 Citibank : bank 12

150 l’olivier et le tartisan : traiteur 1

146 proximus : gsm, telefoonss 8

144 andres : voeding, traiteur 4

140 beauty care : wellness 8

*Aménagement des aires de livraisons, guide pour leur quantification, leur localisation et leur 
dimensionnement, Editions du Certu, Lyon 2009
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2e DeeL, eVeN kaNt, tuSSeN oNDerLiNGe BiJStaNDStraat eN 
De BoeteNDaeLStraat 

een aantal specifieke gevallen kunnen zich voordoen :

•  bankkantoren worden niet meegerekend. zetels van 
banken daarentegen worden gelijkgesteld met admi-
nistraties en opgenomen in categorie 13 ;

•  apotheken worden niet meegerekend. Die brengen een 
aantal bewegingen teweeg, maar uitsluitend met kleine 
voertuigen die niet lang blijven. een parkeerbeheer 
(betalend – blauwe zone) biedt vaak een oplossing ;

•  als een activiteit duidelijk een private ruimte heeft 
om leveringen te verrichten, moet die niet geïnte-
greerd worden ;

•  als de aard van een activiteit moeilijk te bepalen is, 
moet men contact opnemen met de zaakvoerder om 
de frequentie van de leveringen te vragen ;

•  als een handelsactiviteit een verkoopsoppervlakte boven 
de 400 m2 heeft, moet ze in categorie 10 «grote win-
kels». alle activiteiten van categorie 10 moeten specifiek 
behandeld worden: ontmoeting met de zaakvoerder, ra-
ming van de bewegingen (ontvangen en verzonden hoe-
veelheid, aard en grootte van de voertuigen) en gesprek 
over de voorwaarden om de voertuigen te ontvangen.

DerDe stap : bepaling van een coëfficiënt

vervolgens wordt er een leveringscoëfficiënt toegekend aan ie-
dere categorie van commerciële activiteit.

voor iedere activiteit wordt het aantal bewegingen bepaald dat 
ze wekelijks voortbrengt, nl. het gemiddeld aantal beweging 
dat een inrichting van deze activiteit in de loop van een week 
teweegbrengt.

Deze coëfficiënt werd vastgelegd in het kader van een weten-
schappelijke studie, o.a. door franse wetenschappers. 

3e DeeL, oNeVeN kaNt, tuSSeN De aLBertLaaN eN De oN-
DerLiNGe BiJStaNDStraat

nr. naaM oF type InrICHtIng CategorIe

138 pizzeria primo petacilo : restaurant 1

136 woning 0

134 woning 0

132 woning 0

130 drogueri termont : parfumerie 8

126 woning 0

124 lallemand : apotheek 7

122 woning 0

120 woning 0

118 woning 0

116 woning 8

112 / 0

nr. naaM oF type InrICHtIng CategorIe

Hoek the phone house : gsm, telefoon 8

147 j. Forrest (sprl) : decoratie,  
binnenhuisinrichting

5

145 Churchill : opticien 8

143 le jump : café 1

141 le maine : restaurant, taverne 1

139 jus d’orange : textiel, kleding 5

137 royale : textiel, kleding 5

135 woning 0

133 Mega wash : wassalon 13

131 stock shoes : schoenen 5

129 gsM Center : gsm, telefoon 8

121 Carrefour > 400 m2 10

119 planet parfum 8

117 espagne : patisserie 2

Kerk 0

115a neuhaus : pralines 2

115b speed photos : fotograaf 8

115 badaboum : kinderkleding 5

113a optimal vision : opticien 8

113b Huit et demi : kleding 5

113 / 0

nr. naaM oF type InrICHtIng CategorIe

Hoek zizi : ijssalon 1

111 Kapsalon 13

109 zig-zag : klerenmaker 13

107 / 0

105 woning 0

103 easy wear : kleding 5

103b MKa : garagist, mecanicien 13

101 / 0

101 brussels snooker : biljart 1

99 adoc : informatica, computers 8

4e DeeL, oNeVeN kaNt, tuSSeN De oNDerLiNGe BiJStaND-
Straat eN De BoeteNDaeLStraat 
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Deze coëfficiënt werd vastgelegd in het kader van een weten-
schappelijke studie, o.a. door franse wetenschappers*. 

voor ons voorbeeld (vanderkindere) krijgen we dus de vol-
gende tabellen. 

type Handel
leverIngs-
CoëFFICIënt

1 Café, hotel, restaurant 6,25

2 brood en banketbakkerij 8,07

3 beenhouwerij, slagerij 10,50

4 algemene voeding 9,35

5 Kleinhandel in kleding 3,23

6 boekhandel, papierwaren 13,80

7 apotheek 0

8 andere kleinhandel 7,53

9 Meubelhandel 7,50

10 grote winkel (> 400 m2) 83,94

11 groothandel 21,67

12 bankkantoor 0

13 tertiair, administraties en gedelokali-
seerde ambacht

2,43

14 ambacht en kleine nijverheid 7,81

n° naaM oF type InrICHtIng CategorIe CoëFF.

Coin venizo: juwelen 8 7,35

194 régence: handtassen, reis-
tassen

5 3,23

192 Cd- en videowinkel 8 7.35

190 apotheek 7 ***

188 textiel- en juwelenwinkel 5 3,23

186 zeeman: textiel, kleding  
> 400 m²

10 ***

182 winston optique: brillenwinkel 8 7,35

180 tout feu, tout femme: textiel 
en kleding

5 3,23

178 Filipo beretti: kapsalon 13 2,43

176 / 0 0

174 bart smit: speelgoed 8 7,35

172 Casa: binnenhuisinrichting  
> 400 m²

10 ***

168 Il gelato: ijssalon 1 6,25

166 rita: juwelen 8 7,35

164 l. p. rubin: juwelen 8 7,35

162 well sun: zonnebank, wellness 13 2,43

160 / 0 0

158 pullman: reisbureau 13 2,43

158 bio 4 9,35

156 guido: textiel, kleding 5 3,23

154 la Frite d’oré: frituur, snack 1 6,25

152 Citibank: bank 12 ***

150 l’olivier et le tartisan: traiteur 1 6,25

146 proximus: gsm, telefoons 8 7,35

144 andres: voeding, traiteur 4 9,35

140 beauty care: wellness 8 7,35

1e DeeL, eVeN kaNt, tuSSeN De aLBertLaaN eN De oNDer-
LiNGe BiJStaNDStraat

* Programma «Marchandises en ville» van het Franse ministerie van vervoer uit 1990.
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nr. naaM oF type InrICHtIng CategorIe CoeFF.

138 pizzeria primo petacilo: restaurant 1 6,25

136 woning 0 0

134 woning 0 0

132 woning 0 0

130 drogueri termont: parfumerie 8 7,53

126 woning 0 0

124 lallemand: apotheek 7 ***

122 woning 0 0

120 woning 0 0

118 woning 0 0

116 woning 0 0

112 / 0 0

nr. naaM oF type InrICHtIng CategorIe CoeFF.

Hoek the phone house: gsM, telefoon 8 7,53

147 j. Forrest (sprl): decoratie,  
binnenhuisinrichting

5 3,23

145 Churchill: opticien 8 7,35

143 le jump: café 1 6,25

141 le maine: restaurant, taverne 1 6,25

139 jus d’orange: textiel, kleding 5 3,23

137 royale: textiel, kleding 5 3,23

135 woning 0 0

133 Mega wash: wassalon 13 2,43

131 stock shoes: schoenen 5 3,23

129 gsM Center: gsm, telefoon 8 7,53

121 Carrefour > 400 m² 10 ***

119 planet parfum 8 7,53

117 espagne: patisserie 2 8,07

Kerk 0 0

115a neuhaus: pralines 2 8,07

115b speed photos: fotograaf 8 7,53

115 badaboum: kinderkleding 5 3,23

113a optimal vision: opticien 8 7,53

113b Huit et demi: kleding 5 3,23

113 / 0 0

2e DeeL, eVeN kaNt, tuSSeN De oNDerLiNGe BiJStaNDStraat eN De 
BoeteNDaeLStraat 

3e DeeL, oNeVeN kaNt, tuSSeN De aLBertStraat eN De oNDerLiNGe BiJ-
StaNDStraat
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opmerkingen :  

•  De inrichtingen van categorie 10 moeten specifiek  
behandeld worden.

•  banken en apotheken worden niet in de berekening 
opgenomen, maar brengen specifieke bewegingen 
voort, waarvoor soms parking van zeer korte duur 
noodzakelijk is (max. 15 min.). een parkeerbeheer 
(betalend – blauwe zone) biedt vaak een oplossing.

vierDe stap : iDentificering van het theoretisch 
aantal leveringszones

tot slot moeten we voor ieder weggedeelte de bewegingen op-
tellen die door elke inrichting voortgebracht worden (rechterko-
lom van bovenstaande tabellen). Dat totaal aantal bewegingen 
moet gedeeld worden door 90 om het theoretisch aantal leve-
ringsplaatsen te verkrijgen.

het cijfer 90 werd ook in het kader van een wetenschappelijke studie 
vastgelegd (zie frans nationaal programma «marchandises en vil-
le» in handboek «aménagement des aires de livraisons» van certu).

in ons voorbeeld is het totaal aantal bewegingen dus :

•  voor het 1e deel (even kant, van albert tot onder-
linge bijstand): 116,56

•  voor het 2e deel (even kant, van onderlinge bijstand 
tot boetendael) : 13,78

•  voor het 3e deel (oneven kant, van albert tot onder-
linge bijstand):  95,45

•  voor het 4e deel (oneven kant, van onderlinge bij-
stand tot boetendael): 30,55

om het aantal leveringsplaatsen in dit weggedeelte te kennen 
moet het totaal aantal bewegingen gedeeld worden door 90. 

het resultaat is dus :

•  voor het 1e deel (even kant, van albert tot onder-
linge bijstand) : 1,3

•  voor het 2e deel (even kant, van onderlinge bijstand 
tot boetendael) : 0,2

•  voor het 3e deel (oneven kant, van albert tot onder-
linge bijstand) : 1,1

•  voor het 4e deel (oneven kant, van onderlinge bijstand 
tot boetendael): 0,3

zodra het theoretisch aantal leveringsplaatsen bepaald is, moet het 
afgerond worden naar boven of beneden toe. om die keuze te ma-
ken moet rekening gehouden worden met :

•  de omgeving (in bepaalde buurten kan het aangewe-
zen zijn het aantal plaatsen te verhogen) ;

•  het al dan niet aanwezig zijn van een activiteit waar-
bij de leveringen zeer strikt moeten verlopen ;

•  het gemak om een leveringszone aan te leggen in 
het weggedeelte ;

•  omliggende straten met leveringszones die het 
totaalaanbod in evenwicht brengen.

het theoretisch aantal leveringsplaatsen voor de vanderkinde-
restraat wordt afgerond naar de lagere eenheid).

•  voor het 1e deel (even kant, van albert tot onder-
linge bijstand): 1

•  voor het 2e deel (even kant, van onderlinge bijstand 
tot boetendael): 0

•  voor het 3e deel (oneven kant, van albert tot onderlinge 
bijstand) : 1

•  voor het 4e deel (oneven kant, van onderlinge bij-
stand tot boetendael): 0

nr. naaM oF type InrICHtIng CategorIe CoeFF.

Hoek zizi: ijssalon 1 6,25

111 Kapsalon 13 2,43

109 zig-zag: klerenmaker 13 2,43

107 / 0 0

105 woning 0 0

103 easy wear: kleding 5 3,23

103b MKa: garagist, mecanicien 13 2,43

101 / 0 0

101 brussels snooker: biljart 1 6,25

99 adoc: informatica, computers 8 7,53

4e DeeL, oNeVeN kaNt, tuSSeN De oNDerLiNGe BiJStaNDStraat eN De 
BoeteNDaeLStraat 
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Dit theoretisch aantal leveringsplaatsen komt dus perfect 
overeen met de werkelijke situatie in de vanderkinderestraat. 
De wegbeheerder (gemeente ukkel) heeft immers een leve-
ringsplaats voorzien in het eerste gedeelte, ter hoogte van 
huisnummer 178, over een afstand van 12 meter, van maan-
dag tot vrijdag, van 7 tot 18 uur, en in het 3e gedeelte, ter 
hoogte van huisnummer 145, over een afstand van 12 meter, 
van maandag tot vrijdag, van 8 tot 16 uur. 

De diagnose werd opgemaakt op een halve dag tijd (2 uur 
registratie op het terrein en 1 uur berekening). een voorbeeld 
van enquêteformulier is opgenomen als bijlage.

om na te gaan of er een leveringsplaats ingericht moet wor-
den voor de handels van categorie 10, wordt dezelfde me-
thode toegepast als voor alleenstaande ondernemingen.

b)   De inrichting van een leverings-
plaats voor alleenstaanDe on-
Dernemingen of beDrijven waar 
veel leveringen plaatsvinDen

bijlage 2 geeft een vragenlijst. Die is bewust kort gehouden om 
snel te werk te kunnen gaan en alle handels te kunnen bestude-
ren waar leveringen dienen te gebeuren.

 enkele voorbeelden van de invloed die leveringen hebben 
op de inrichting van een leveringsplaats :

•  het type voertuig beïnvloedt de afmeting van de 
leveringsplaats en de ligging ervan (manoeuvres om 
de plaats te bereiken).

•  type goederen: om paletten te verplaatsen is voldoende 
plaats nodig en dienen borduren verlaagd te worden ;

•  als de leveringen op vaste dagen en uren plaats-
vinden, kan de ruimte de rest van de tijd voor 
het parkeren gebruikt worden.

•  De gemiddelde duur van een levering: als de leve-
ring niet veel tijd vergt, kan het in een ruimte waar 
parkeren verboden is maar stilstaan toegelaten is 
zonder het andere verkeer te hinderen.

•  De frequentie van de leveringen moet bekeken worden 
samen met het tijdstip van de leveringen en de gemid-
delde duur, om de bezetting van de weg in te schatten.

het doel van de enquête is tevens contact op te nemen met de 
inrichtingen waarvoor leveringen vereist zijn, en hun vragen te 
objectiveren. er wordt dus duidelijk naar overleg met de betrok-
kenen gestreefd.

De analyse van de resultaten van de enquête moet aangevuld 
worden met een analyse van de bestaande situatie op de weg: 
kenmerken en bezetting van de leveringsplaatsen, aanpak van 
het parkeren en parkeerdruk, maar ook aanwezigheid van zebra-
paden, fietspaden, tram of bus, … De beperkingen van het terrein 
(inritten voor garages, zebrapaden, lichten, …) zullen de moge-
lijkheden op het vlak van leveringsplaatsen de facto beperken.

3.  Wanneer leveringen toelaten ? 

in het brussels gewest worden de leveringsmomenten zo goed 
mogelijk geharmoniseerd om de communicatie met de trans-
porteurs en de leveranciers te vergemakkelijken. onderstaande 
tabel geeft een overzicht:

een ruime tijdspanne van 7 tot 18 uur wordt aanbevolen, omdat 
3/4 van de leveringen in de stad in rondes gebeuren en dus op 
uiteenlopende tijdstippen van de dag gebeuren.
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als men een te korte duur voorziet, moet het bevoorradings- 
verkeer dezelfde infrastructuur gebruiken in te korte tijdspannes 
en zouden er opstoppingen kunnen ontstaan.

nederlandse studies (asvv, aanbevelingen voor verkeersvoorzie-
ningen binnen de bebouwde kom) hebben ook aangetoond dat in 
geval van te beperkte duur meer vrachtwagens gebruikt moeten 
worden, met een lager rendement en een verhoging van de trans-
portkosten met 40 %.

leveringen toelaten vóór 7 uur ‘s ochtends stelt overigens proble-
men qua lawaaihinder en maakt het moeilijker voor omwonen-
den om de parkeerplaatsen ‘s nachts te benutten.

er zijn wel een aantal projecten die in nachtleveringen voorzien, 
op voorwaarde dat er aandacht besteed wordt aan geluidshinder 
en dergelijke.

in zeer drukke handelskernen, waar de vele leveringen en het 
klantenverkeer elkaar kunnen hinderen, kan het noodzakelijk zijn 
de leverperiode tot de ochtend te beperken, van 7 tot 11 uur. een 
zone kan als zeer druk beschouwd worden zodra er meer dan 4 
leveringszones nodig zijn over een lengte van 250 meter.

als de leveringszone daarentegen ingericht wordt op vraag van 
een alleenstaande handelszaak, is het parkeren enkel verboden op 
de momenten dat de voertuigen komen leveren, bv. maandag tot 
vrijdag, op maandag en vrijdag, van 8 tot 10 uur. in 1994 heeft de 
conferentie van burgemeesters immers gevraagd de leveringsuren 
in de leveringszones zo sterk mogelijk te beperken, zodat de om-
wonenden die parkeerplaatsen buiten die tijdspannen zo veel mo-
gelijk kunnen gebruiken.

4. Waar leveringen toelaten ?

De leveringszones moeten in het algemeen parkeer- en mobili-
teitsbeleid kaderen. er moet rekening gehouden worden met de 
behoeften van de andere weggebruikers: omwonenden, bezoe-
kers, werknemers, … en streven naar een gedeeld gebruik van de 
openbare ruimte.

De wegbeheerder beschikt over verschillende mogelijkheden om 
leveringszones in te richten, gaande van een zone voor kortparke-
ren tot de inrichting van leveringsplaatsen.

om op een pragmatische manier vast te leggen waar de leverin-
gen in de openbare ruimte georganiseerd moeten worden, gaan 
we te werk in fasen en onderscheiden we verschillende plaatsen : 

a.  waar men niet mag stoppen en dus ook niet leveren ;

b.  waar men als de leveringen niet te vaak plaatsvinden en te 
lang duren, mag stoppen om te leveren ;

c.  waar parkeerbeheer volstaat om ruimte vrij te maken voor 
leveringen door auto’s of bestelwagens ;

d.  de inrichting van leveringsplaatsen als dusdanig.

a)   stilstaan en parkeren verboDen – 
geen leveringen

om te vermijden dat andere weggebruikers in gevaar gebracht 
worden, is het af te raden – en soms zelfs verboden – leverings-
zones aan te leggen op bepaalde plaatsen. er moet ook reke-
ning gehouden worden met de zwakke weggebruikers bij de 
inrichting van infrastructuren. 

wij stellen u voor deze zones op een plan aan te duiden.

onderstaande schema’s tonen hoe een leveringszone aange-
legd kan worden rekening houdend met de aanbevelingen in-
zake veiligheid en het verbod op stilstaan en leveren.

• De leveringsplaats moet op minstens 5 meter van een oversteekplaats voor voetgangers of fietsers aangelegd worden.

daggedeelte voorbeHouden 
voor leverIngen

aanbevolen  
tIjdspanne

volledige dag 7 u – 18 u

voormiddag 7 u – 11 u

op vraag van een bepaalde  
handelszaak

beperkt in functie  
van de vraag
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•  bij voorkeur bevindt de leveringsplaats zich na de oversteekplaats. als de zone kort is, geniet het de voorkeur ze op 
te schuiven om conflicten met voetgangers te voorkomen. 

•  in de omgeving van kruispunten moeten de leveringsplaatsen ingericht worden 
op minstens 5 meter van de verlenging van de boord het dichtst bij de transver-
sale rijbaan. in het verkeersreglement betekent de term “rijbaan” dat deel van 
de openbare weg dat in het algemeen voor het voertuigenverkeer is ingericht. 
bv. een fietspad of een parkeerzone maken geen deel uit van de rijbaan.

•  als een kruispunt uitgerust is met verkeerslichten, moet er minstens 20 meter zijn 
tussen de lichten en de leveringsplaats. 



  nr.8 // september 2012    Katern Van De gIDs Van De mobILIteIt en De VerKeersVeILIgHeID 21

•  op de rijbaan, bij het naderen van de top van een helling en in een bocht, bij onvoldoende zichtbaarheid, 
is het om veiligheidsredenen afgeraden leveringszones in te richten.

•  bij voorkeur worden er geen leveringsplaatsen ingericht op de rijbaan in lage doorgangen, in tunnels en onder 
bruggen.

•  op verhoogde inrichtingen is stilstaan en parkeren verboden. als de verhoogde inrichting evenwel langer is dan  
10 meter, kan er een leveringszone op ingericht worden.

2.80
(2.60)

•   leveringszones moeten zich op een veiligheidsafstand van minstens 80 cm van het fietspad bevinden, 
overeenkomstig het fietsvademecum.
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b) stilstaan toegelaten maar parkeren 
verboDen – weinig leveringen 

als er weinig leveringen uitgevoerd worden en ze ook niet te 
lang duren (bv. max. 2 bestelwagens per dag en levering max. 
10 minuten), kunnen die uitgevoerd worden op plaatsen waar 
stilstaan toegelaten is maar parkeren verboden. De beschik-
bare openbare ruimte is vaak beperkt. alvorens een laad- en 
loszone in te richten, moet er dus nagegaan worden of het 
mogelijk is gebruik te maken van een plaats waar reeds een 
parkeerverbod geldt. op dergelijke plaatsen mag een voertuig 
immers stilstaan om goederen te laden of te lossen.

enkele voorbeelden :

• inrit van eigendom.

in geval van leveringen met brede voertuigen, zoals vrachtwa-
gens, kan er een leveringszone aangelegd worden ter hoogte 
van een garagepoort, op voorwaarde dat die handel de enige 
gebruiker van de inrit is.

•  wanneer de rijbaan in rijstroken verdeeld is.

 in geval van te druk verkeer kan enkel het stilstaan toegelaten 
worden, buiten de spitsuren‘s morgens en ‘s avonds (bv. wet-
straat).. 

•  langs een onderbroken gele streep.

een gele streep verbiedt het parkeren. soms kan er evenwel 
een levering van korte duur uitgevoerd worden.

opgelet: een onderbroken gele streep kan ook aangebracht 
worden ter hoogte van een rusthuis om in noodgevallen snel 
patiënten te kunnen evacueren. in dat geval is het aanbevolen 
een leveringszone elders aan te leggen en deze ruimte niet te 
gebruiken.

•  op plaatsen met bord e1 (parkeerverbod).

in dat geval is het ook niet nodig een afzonderlijke leverings-
zone te voorzien, op voorwaarde dat de maatregel niet geno-
men werd om veiligheidsredenen. als een bord e1 parkeren 
verbiedt ter hoogte van een school, moet er een afzonderlijke 
leveringszone aangelegd worden.

• voetgangerszones.

voertuigen die moeten laden of lossen, mogen dat doen als de 
borden het voorschrijven en volgens de vermelde beperkingen 
(bv. enkel tussen 6 en 10 uur ‘s ochtends)..

•  op plaatsen waar verkeersborden een andere regel-
geving opleggen.

in straten waar parkeren verplicht op de berm gebeurt, kan la-
den en lossen op de rijbaan (bv. molièrelaan). in geval van te 
druk verkeer, wat opstoppingen veroorzaakt, zou het beter zijn 
leveringsplaatsen te voorzien op de bermen.

c) parkeren voor beperkte Duur

er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen blauwe 
zone en betaald parkeren. in een blauwe zone is het parkeren 
in principe gratis, terwijl in een betaalzone moet worden be-
taald om zijn wagen te parkeren. ondanks dit verschil is het 
doel hetzelfde: na de toegelaten parkeerduur (al dan niet beta-
lend) moet men de parkeerplaats verlaten.

in een blauwe zone of een straat met blauwe zone regelgeving 
moet iedere bestuurder de parkeerschijf gebruiken van maan-
dag tot zaterdag, van 9 tot 18 uur. De parkeerduur is er beperkt 
tot maximum 2 uur. De wegbeheerder kan van deze regels af-
wijken met een vermelding op de borden, bv. «van maandag 
tot vrijdag» en/of «maximum 1 uur».

op de plaatsen met parkeerautomaten verloopt het parkeren 
volgens de modaliteiten en de voorwaarden die op de toestel-
len vermeld zijn. het parkeren kan ook volgens andere moda-
liteiten en voorwaarden, die ter plaatse aan de betrokkenen ter 
kennis gebracht worden.

voor handels die enkel door bestelwagens bevoorraad worden, 
volstaan deze maatregelen vaak om het laden en lossen te ver-
gemakkelijken. als de controle vrij strikt is, zal er altijd een 
plaats vrij zijn. volgens het verkeersreglement moeten deze 
voertuigen zelfs geen parkeerschijf gebruiken in een blauwe 
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zone en moeten ze ook niet betalen in een betaalzone. Deze 
voertuigen zijn niet geparkeerd, maar ze staan stil en dus val-
len ze niet onder de bepalingen betreffende de beperkte par-
keerduur. indien ze andere activiteiten verrichten dan laden en 
lossen, zoals het ophalen van geld of het lezen van bestelbon-
nen, staan de voertuigen niet stil maar zijn ze geparkeerd. om 
discussies te vermijden kan de gemeente een gemeentelijke 
parkeerkaart afleveren aan de leveraars of in geval van betaal-
parkeren een ticket voor 15 minuten gratis parkeren aanbieden 
voor de administratieve afhandeling van de levering (nakijken 
van de levering, ondertekening van de leveringsbon, …). in dat 
laatste geval kan de gemeente een specifieke plaats voorbe-
houden voor zeer snelle leveringen voor zover de juiste regel-
geving toegepast wordt. 

D) verschillenDe lokalisaties voor 
leveringsplaatsen langs De weg

Leveringsplaatsen op een verhoogde berm of een trottoiruit-
stulping. 

in bepaalde straten is het nuttig trottoiruitstulpingen aan 
te leggen om het laden en lossen te vergemakkelijken. Dat 
biedt bijkomende voordelen. als er geen voertuigen zijn 
die laden of lossen, is de vrije ruimte opnieuw beschikbaar 
voor de voetgangers. wij wijzen er evenwel op dat als de 
politiezones geen doorgedreven controles uitvoeren, de au-
tomobilisten deze ruimte snel onterecht als een parkeer-
zone kunnen gaan beschouwen. om dat te voorkomen kan 
er over dit soort leveringszones op trottoiruitstulpingen 
overleg gepleegd worden met omwonenden, handelaars, 
gemeente en politiezone om praktische oplossingen te zoe-
ken voor de fysieke bezetting van deze ruimten buiten de 
leveringsmomenten.

ter herinnering, de gewestelijke stedenbouwkundige veror-
dening bepaalt in titel vii «de wegen, de toegangen ertoe 
en de naaste omgeving ervan» in artikel 4 voorschriften be-
treffende de inrichting van trottoirs. zo moeten we altijd een 
vrije doorgang zonder hindernissen laten met een doorlo-
pende breedte van minstens 1,5 m. en een vrije hoogte van 
minstens 2,20 meter. 

Gelijkgrondse leveringsplaatsen naast de rijbaan.

soms is het mogelijk leveringsplaatsen in te richten op het-
zelfde niveau als de rijbaan. om het parkeren van voertuigen 
te voorkomen kunnen boordstenen de inrichting aanvullen. 
De boordstenen moeten goed zichtbaar zijn (bij voorkeur in 
het wit en met voldoende openbare verlichting). een negatief 
aspect van deze inrichting is dat het problemen kan veroorza-
ken bij laden en lossen. boordstenen kunnen ook hinderend 
zijn voor hydraulische laadkleppen.

Voorbehouden plaatsen op de rijbaan of in een parkeerstrook.

voor deze vorm van los- en laadzone zijn zeer weinig infrastructu-
ren vereist. verticale en horizontale signalisatie volstaat. er wordt 
gewoon één of meerdere plaatsen voorbehouden om de levering 
van goederen te vergemakkelijken. Dit soort leveringszone is het 
minst doeltreffend, maar het voordeel is de snelle inrichting.

Bordures demi-lune

Voorbeeld van inrichting van een gelijkgrondse leveringsplaats 
naast de rijbaan

Biggenruggen
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5.  Hoe ? 

a)  afmetingen 

als een leveringszone ingericht wordt op de rijweg of in een 
parkeerzone, wordt er aanbevolen de volgende afmetingen te 
respecteren voor de lengte: 12 meter – 15 meter – 20 meter1.
aangezien de grootste vrachtwagens momenteel 16,5 meter 
lang zijn, raden wij aan indien mogelijk een leveringszone met 
een lengte van 20 meter aan te leggen zodat eender welk soort 
vrachtwagen er kan manoeuvreren.

als de leveringszone op een trottoiruitstulping aangelegd 
wordt, bedraagt de aanbevolen lengte 25 meter.

als de leveringszone op vraag van een bedrijf of een handelaar 
ingericht wordt, kan men uitzonderingen maken en rekening 
houden met de afmetingen van de voertuigen die er komen 
leveren.

om te voorkomen dat bepaalde vrachtwagens gedeeltelijk op 
de rijweg staan, bedraagt de aanbevolen lengte 2,50 meter, on-
geacht het soort leveringszone.

1/De methode CERTU geeft afstanden van 12 en 15 meter op.

b) materialen en ergonomie

bij de inrichting van los- en laadzones moet er rekening gehou-
den worden met de ondergrond, vooral op trottoirs of bermen. 
De trottoiruitstulping moet zware lasten kunnen dragen: de 
keuze van de materialen is dus belangrijk. trottoirtegels moeten 
vermeden worden en er moet geopteerd worden voor dikkere 
klinkers of kasseien. De fundering moet aangepast worden en in 
bepaalde gevallen zal een bijkomende afvoer noodzakelijk zijn.

er moeten afgeschuinde boordstenen gebruikt worden voor een 
comfortabele beweging van de vrachtwagens. bovendien mag 
een schuine boord de automobilisten niet stimuleren om in de 
leveringszone te parkeren.

als de los- en laadzone op de rijbaan of op een parkeerstrook 
ingericht wordt, moeten de goederen gemakkelijk tot aan het 
trottoir getransporteerd kunnen worden. een hellend oppervlak 
vergemakkelijkt het gebruik van een vorkheftruck of een handkar. 

om niet te veel wegenwerken te moeten uitvoeren, wordt er aan-
bevolen deze leveringsplaatsen in de nabijheid van bestaande 
trottoirverlagingen aan te leggen. Dergelijke verlagingen bevin-
den zich bij voorbeeld bij een zebrapad of een inrit.

stadsmeubilair en signalisatie mogen zich niet te dicht bij de leve-
ringszone bevinden. vrachtwagens hebben een grotere manoeu-

10 %10 %

2 
cm
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vreerruimte nodig dan personenwagens. men dient ook rekening 
te houden met de zonnebeschermingen op de gevel van som-
mige handelszaken. Die kan het laden en lossen hinderen.

c) signalisatie

klassieke signalisatie

het verkeersreglement voorziet in verschillende mogelijkhe-
den om het laden en lossen te regelen. in het midden van de 
jaren ‘90 heeft de conferentie van burgemeesters beslist één 
verkeersbord te gebruiken voor laden en lossen op de rijbaan 
en in parkeerstroken, meer bepaald het bord e1. met de toe-
lating van de foD mobiliteit en vervoer wordt het aangevuld 
met een onderbord met een neergelaten zijschot. voor een be-
tere zichtbaarheid hebben wij aan de wegbeheerders een witte 
zigzag markering gevraagd(zie modelmarkering in bijlage 4).

als de leveringsplaats zich in een handelskern bevindt, is parke-
ren verboden van maandag tot vrijdag (zaterdag) van 7 tot 18 uur.

als de leveringszone ingevoerd wordt op vraag van één handelaar, 
is parkeren er enkel verboden op de momenten dat er geleverd 
wordt (bv. van maandag tot vrijdag, van 7 tot 12 u). in 1994 heeft 
de conferentie van burgemeesters immers gevraagd de leverings-
periodes zo sterk mogelijk te beperken, zodat omwonenden de 
parkeerplaatsen buiten die tijdspannen zo goed mogelijk zouden 
kunnen benutten. 

in een leveringszone hebben de lijnen die de parkeerplaatsen af-
bakenen, een breedte van ongeveer 0,10 meter overeenkomstig 
artikel 19.4 van de code van de wegbeheerder. Deze markeringen 
kunnen beperkt worden tot de hoeken van de plaatsen.

Signalisatie waarvan de overtreding bestraft wordt

als de wegbeheerder een bord e1 gebruikt om een leveringszone 
af te bakenen, kunnen alleen de politiediensten het toezicht op de 
zone uitoefenen.

om de gemeenschapswachten de mogelijkheid te bieden de le-
veringszones te controleren, moet er een signalisatie geplaatst 
worden waarvan de overtreding niet strafrechtelijk bestraft wordt. 
sinds 2004 wordt het parkeren met beperkte parkeertijd niet meer 
strafrechtelijk vervolgd. artikel 29, § 2 van de wet op het wegverkeer, 
gecoördineerd bij het kb van 16 maart 1968, stipuleert immers dat 
het parkeren met beperkte parkeertijd, betalend parkeren en parke-
ren op plaatsen voorbehouden aan houders van een gemeentelijke 
parkeerkaart niet strafrechtelijk bestraft worden, behalve het half-
maandelijks beurtelings parkeren, de beperking van het langdurig 
parkeren en in geval van bedrog met de parkeerschijf.

Daartoe moeten de gemeenten hun aanvullend reglement wij-
zigen, hun retributie- en belastingreglement, alsook de signa-
lisatie ter plaatse.

van de lijst van de gedepenaliseerde overtredingen komen er twee 
overtredingen in aanmerking: ofwel een bord e9 (bord p) dat 
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geplaatst wordt en de parkeerduur beperkt door middel van een 
onderbord «maximum 5 minuten», ofwel de mogelijkheden van 
signalisatie inzake betaald parkeren.

na een debat in een werkgroep (gemeenten en gewest) en een test 
in 4 gemeenten werd er overeengekomen de leveringszones via het 
betalend parkeren te signaleren. het achterliggende idee is dat er een 
vrij hoog bedrag betaald moet worden voor parkeren in een los- en 
laadzone, wat in strijd is met het gebruik. De bestuurder wiens voer-
tuig stilstaat om te laden of te lossen, mag er voor onbepaalde duur 
staan. hij moet niet betalen, omdat het betalend parkeren niet van 
toepassing is op stilstaande voertuigen (laden en lossen).

Verticale signalisatie

betalend parkeren wordt aangegeven met een bord e9, aange-
vuld met een blauw onderbord (type v) met de tekst « paYant 
– betalenD » in het wit en ook de toepassingsduur van het re-
glement, bv. « du lundi au vendredi de 7 à 13 h - van maandag tot 
vrijdag van 7 tot 13 u ». 

om het begin van de regelgeving aan te duiden moet er een on-
derbord met een opwaartse pijl toegevoegd worden (naar gelang 
van de plaats Xa of Xc).

er wordt ook een informatiebord geplaatst op de drager. Dat 
witte bord vermeldt de betalingsmodaliteiten in zwarte letters, 
overeenkomstig artikel 27.3.3. dat stipuleert dat op de plaatsen 
met een bord e5, e7 of e9a tot e9h, aangevuld met een onder-
bord met de vermelding «betalend», alsook op de plaatsen 
met parkeermeters of parkeerautomaten, het parkeren ook 
kan op een andere manier en onder andere voorwaarden die 
ter plaatse aan de betrokkenen vermeld worden.

er werd gesuggereerd het tarief en de prijs te preciseren. voor-
beeld :

horizontale signalisatie

net zoals voor de klassieke los- en laadzones, wordt de signa-
lisatie aangevuld met een markering in de vorm van een zig-
zaglijn (zie modelmarkering in bijlage 4).

Verplaatsen en wegslepen van voertuigen

parkeren op een plaats met betalend parkeren valt onder de toe-
passing van artikel 27.3 van het verkeersreglement. De bepalin-
gen staan dus in het verkeersreglement, maar de niet-naleving is 
niet gekoppeld aan een sanctie. 

De politie kan met andere woorden de overtreding vaststellen, 
een proces-verbaal opstellen en het voertuig doen wegslepen 
op basis van artikel 4.4 van het verkeersreglement, ondanks het 
feit dat er een retributie of een belasting geheven wordt: iedere 
bestuurder van een stilstaand of geparkeerd voertuig wordt ver-
plicht het te verplaatsen zodra een bevoegde persoon daar het 
bevel toe geeft. als de bestuurder weigert of als hij afwezig is, kan 
de bevoegde persoon overgaan tot de ambtshalve wegsleping 
van het voertuig. Die verplaatsing zal dan uitgevoerd worden op 
kosten en risico van de bestuurder en de burgerlijk aansprakelijke 
persoon. een uitzondering op dit principe is als de bestuurder 

tarIeF 3
ForFaIt € 100,00
uItgezonderd

leverIngen
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afwezig is en het voertuig reglementair geparkeerd is, dan zijn 
de kosten en risico’s ten laste van de overheid. Deze mogelijk-
heid om een voertuig te doen wegslepen, mag niet uitgeoefend 
worden door een gebruiker zonder de tussenkomst van een be-
voegde persoon.

het voertuig dat op de beschouwde plaats staat, is een bron 
van hinder voor de voertuigen die er moeten laden en lossen.

en die hinder is het criterium voor de toepassing van de 
maatregel, die evenwel omzichtig toegepast moet worden. 
De maatregel moet immers in verhouding staan tot de hin-
der die de situatie voor de andere weggebruikers veroor-
zaakt. en dus, als een andere minder ingrijpende oplossing 
gevonden kan worden, moet die de voorkeur genieten bo-

ven het wegslepen. een wegsleepbeleid dat geen objectieve 
criteria volgt en willekeurig uitgevoerd wordt, moet in ieder 
geval voorkomen worden. (zie circulaire van het parket van 
brussel van 21 december 2000 i.v.m. het takelen van voer-
tuigen).

D)  onDerhouD van De signalisatie en De infra-
structuur

een goed onderhouden laad- en loszone is uiteraard zeer 
belangrijk. De code van de wegbeheerder verplicht de weg-
beheerders om de verkeerstekens zuiver te houden zodat zij 
voor de weggebruikers identificeerbaar blijven. het verkeers-
reglement stelt trouwens dat de weggebruikers alleen de 
verkeerstekens moeten naleven als die voldoende zichtbaar 
aangebracht zijn. Dit principe geldt niet alleen voor de ver-
keersborden, maar ook voor de markeringen. ook de infra-
structuur zelf moet goed onderhouden worden. losliggende 
klinkers kunnen heel wat hinder veroorzaken voor leveran-
ciers en voetgangers.

6.   sCHema van De leveringen 
langs De Weg

het is nuttig op een wegenplan de verschillende zones aan te 
duiden : 

•  beginnen met de zones waar parkeren en stilstaan 
verboden zijn duidelijk in het rood aan te duiden ;

•  als er weinig leveringen plaatsvinden, de zones waar 
stilstaan toegelaten is in het geel aanduiden ;

•  in de overblijvende ruimtes de leveringszones met 
een tussenafstand van 100 meter plaatsen.

het plan moet schematisch zijn en als een werkinstrument 
opgevat zijn. zodat iedereen er goed inzicht in zou hebben, 
staan er daarom de nummers van de politie op of, nog beter, 
de activiteiten die leveringen teweegbrengen.

7.  overleg
overleg met de handelaars en de bedrijven die erom vragen, 
is essentieel. zo krijgt met een beter zicht op de menselijke 
factoren, zoals het feit dat bepaalde handelaars een leverings-
zone voor hun zaak op prijs stellen en andere niet … Dat hangt 
af van het soort handel.

het doel van het overleg is de plaats van de leveringszones 
te bepalen, het aantal plaatsen en de afmetingen, tijdsbeper-
kingen, …

het overleg moet gebeuren op basis van een ontwerp van plan.



28Katern Van De gIDs Van De mobILIteIt en De VerKeersVeILIgHeID   nr.8 // september 2012

om constructief overleg te organiseren is het nuttig een sche-
ma op te stellen met de mogelijke zones waar al dan niet le-
veringen mogen plaatsvinden. zo kan men reageren en ook 
voorstellen aanbrengen. Daarom is het nuttig de politienum-
mers op het plan te noteren (of de activiteiten zelf)*. 

het overleg moet ook de plaats zijn waar eraan herinnerd 
wordt dat de leveringszone niet als parkeerplaats gebruikt mag 
worden door de uitbater of zijn klanten.

De eerste gebruikers van de leveringsplaatsen zijn immers de 
leveranciers zelf. Die zijn vaak gehaast en het is niet gemak-
kelijk hun advies in te winnen.

er moet rekening gehouden worden met de evolutie en een 
dynamisch beheer van de leveringszones moet mogelijk zijn in 
functie van de ontwikkeling van de handelszaken.

overleg en vooral informatie zijn heel belangrijk bij de organisa-
tie van “gedepenaliseerde” leveringszones. De invoering van dit 
nieuwe concept was immers een mislukking in de gemeenten die 
geen grote sensibiliseringscampagne op het getouw gezet hebben.

8.   folloW-up,  toeziCHt en 
bestraffing

na de inrichting van een leveringszone is het werk niet af. zoals 
bij iedere andere maatregel moet men permanent evalueren. 

• hoe wordt de leveringsplaats gebruikt ? 

•  is de inrichting aangepast aan het soort voertuigen 

dat er komt leveren ? 

• is de lokalisering correct ? 

•  zijn de economische en handelsfuncties gewijzigd ? 

•  worden de plaatsen niet ingenomen door gepar- 
keerde auto’s?

•  schikken de dagen en tijdstippen met toelating voor 
levering nog steeds ? 

•  beantwoordt de leveringszone aan de verwachtingen 
van de handelaars en ondernemers ?

het spreekt voor zich dat het toezicht zeer belangrijk is. het 
is zinloos een maatregel in te voeren waarover geen toezicht 
uitgeoefend wordt.

enkel de in artikel 3 van het verkeersreglement opgesomde be-
voegde personen kunnen strafrechtelijke overtredingen vast-
stellen, waaronder het parkeren in een leveringszone.

*Zie Katern van de Mobiliteitsgids nr 2004/02: «Tips voor een geslaagde testope-
ratie: overleg ten dienste van de mobiliteit.
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gedepenaliseerde overtredingen kunnen evenwel bestraft wor-
den door parkeerwachters/stewards.

gedepenaliseerde overtredingen zijn overtredingen waarbij 
het voertuig geparkeerd is zonder dat het een gevaar of hin-
dernis vormt. concreet gaat het dus om :

•  langer parkeren dan toegelaten of zonder gebruik te 
maken van de parkeerschijf in een blauwe zone of 
op een plaats waarop de blauwe zone regeling van 
toepassing is ;

•  parkeren op een voorbehouden plaats voor buurt-
bewoners, gedeelde voertuigen of houders van een 
gemeentelijke parkeerkaart, zonder te beschikken 
over een adequate toelating ;

•  langer parkeren dan toegelaten of zonder te betalen 
op een plaats waarop het betalend parkeren van 
toepassing is ;

•  langer parkeren op een plaats aangegeven door bord e9 
met onderbord dat de parkeerduur beperkt, bv. “5 min.”.

De gemeenten moeten derhalve een belasting- of retributie- 
reglement goedkeuren.

ter herinnering: een belastingreglement vereenvoudigt de pro-
cedure voor de invordering van parkeerretributies aanzienlijk, 
terwijl met een retributieregeling de controle ook toevertrouwd 
kan worden aan een privéfirma.
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bijlage 1  :  
enquête WeggeDeelte of HanDelspool
metHoDe Certu

bescHrIjVIng Van Het weggeDeeLte

straat : ...........................................................................................................................................................................................

geDeeLte : ......................................................................................................................................................................................

eVen Kant : .....................................................................................................................................................................................
oneVen Kant : ................................................................................................................................................................................

nr. naam of type InrIcHtIng categorIe coeff.

totaaL
 tHeoretIscH aantaL LeVerIngszones (= totaaL/90) 
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bijlage 2  :  
vragenlijst – alleenstaanDe firma’s of met oppervlakte > 400 m2

naam :  ...............................................................................................................................................................................................

activiteit :  ...........................................................................................................................................................................................

oppervlakte (raming volstaat) :  .........................................................................................................................................................

naam + tel. van de ondervraagde persoon :  .....................................................................................................................................

De leveringen

VoertuIgen        auto’s (type Kangoo e.a.)
      bestelwagens
      kleine vrachtwagens (2 assen)
      grote vrachtwagens ( > 2 assen, trekker met oplegger)

frequentIe 

Hoeveel leveringen per week ? 

 wanneer ?  Dagen       regelmatig  alle dagen van de week
      bepaalde dagen: welke?...................................
      weekend
         onregelmatig

  uren       regelmatig  vóór 7 uur
      ‘s morgens
      ‘s namiddags
 variabel

Gemiddelde duur van een levering        < ¼ u.
      ¼ - ½ u
      ½ - 1 u
      > 1 u

Wat wordt er geleverd ?  pakjes
 paletten

De activiteit
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Waar houdt het voertuig halt ?    in dubbele file
   parkeerzone
   leveringszone : preciseer adres (straat + nr.) .........................................................................
   leveringszone : preciseer adres (straat + nr.) .........................................................................
   andere (preciseer) :  ................................................................................................................

Algemene organisatie    rondes
   eigen vervoer (georganiseerd door verantwoordelijke van de activiteit)
   extern vervoer (hoofdzetel, transportbedrijf, …)

Opmerkingen ivm De leveringswijze

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................
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bijlage 3  :  leveringsplaatsen buiten De Weg –  voorsCHriften 
van De geWestelijke steDenbouWkunDige verorDening

artikel 18 van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening (gewsv) tracht het laden en lossen voor grootschalige economische activiteiten 
buiten de weg te doen plaatsvinden, teneinde de openbare weg vrij te maken en vlot verkeer te waarborgen. De bepalingen zijn opgedeeld naar 
gelang van de oppervlakte en het type functies.

§ 1. bij bouw of heropbouw omvatten de volgende gebouwen ten minste één leveringsplaats buiten de weg, die toegankelijk is voor bestelwagens 
en een vrije hoogte heeft van minimaal 2,60 m.:

 1°  de gebouwen die oppervlakten bevatten die bestemd zijn voor kantoren, hoogtechnologische activiteiten of activiteiten voor de ver-
vaardiging van immateriële goederen en waarvan de vloeroppervlakte tussen 1.000 en 10.000 m² bedraagt;

 2°  de gebouwen die oppervlakten bevatten die bestemd zijn voor ambachts-, nijverheids-, logistieke activiteiten, opslagactiviteiten of 
activiteiten voor de vervaardiging van materiële diensten, handelszaken, groothandelszaken, grote speciaalzaken, voorzieningen van 
collectief belang of van openbare diensten of hotelinrichtingen en waarvan de vloeroppervlakte tussen 500 en 1.000 m² bedraagt.

§ 2. bij bouw of heropbouw omvatten de volgende gebouwen ten minste één leveringsplaats buiten de weg die toegankelijk is voor vrachtwagens 
en een vrije hoogte heeft van minimaal 4,30 m.:

 1°  de gebouwen die oppervlakten bevatten die bestemd zijn voor kantoren, hoogtechnologische activiteiten of activiteiten voor de ver-
vaardiging van immateriële goederen en waarvan de vloeroppervlakte groter is dan 10.000 m²;

 2°  de gebouwen die oppervlakten bevatten die bestemd zijn voor ambachts-, nijverheids-, logistieke activiteiten, opslagactiviteiten of 
activiteiten voor de vervaardiging van materiële diensten, handelszaken, groothandelszaken, grote speciaalzaken, voorzieningen van 
collectief belang of van openbare diensten of hotelinrichtingen en waarvan de vloeroppervlakte groter is dan 1.000 m².

Deze bepalingen hebben enkel betrekking op nieuwbouw of heropbouw. een leveringsplaats buiten de weg is dus niet verplicht voor bestaande constructies.

ook al verplicht de gewsv niet om een leveringsplaats in te richten, soms is het toch mogelijk om leveringen in de privéruimte te organiseren. men 
dient zich er dan van te vergewissen dat de leveringsplaats in goede omstandigheden gebruikt kan worden voor de leveraars en zonder gevaar 
voor voetgangers en fietsers.

b ijlage 4  :  moDelmarkering voor zigzag

45°
90°

10 cm2 
- 2

.5
 m

Marquage blanc - Witte markering

Filet d'eau - Watergreppel



LAAT DiT niET  
LiggEn !

gratis
hebt u de katern van de gids van mobiliteit en 
verkeersveiligheid niet persoonlijk ontvangen ? 
of zou een collega ook graag een exemplaar 
ontvangen ? geen probleem! vul dan deze bon 
in en vergeet niet uw e-mailadres te vermelden 
waarop u ons tijdschrift wenst te ontvangen. 
of stuur gewoon een mailtje naar erik.caelen@
avcb-vsgb.be

ecologisch
om papierverspilling tegen te gaan trachten wij 
de katern van de gids van mobiliteit en en vei-
ligheid prioritair per e-mail te verzenden. als u 
dit nummer op papier ontvangen hebt terwijl u 
over een mailadres beschikt, vul dan deze bon 
in of stuur een mailtje naar 
erik.caelen@avcb-vsgb.be

BoN iNGeVuLD teruG te zeNDeN 
Naar De MoBiLiteitSceL VaN De 
VereNiGiNG VaN De StaD eN De Ge-
MeeNteN VaN het BruSSeLS GeWeSt 
(VSGB)

NeeM eeN GratiS aBoNNeMeNt 
  Ja, een collega wenst de katern van 

de gids van Mobiliteit en Verkeers-
veiligheid te ontvangen. zijn/haar 
gegevens:

 naam .....................................................
 voornaam ..............................................
 organisatie ............................................
 functie ...................................................
 adres ......................................................
 telefoon .................................................
 e-mail .....................................................
 fax ..........................................................

  Ja, ik heb een e-mailadres en wens de 
katern van de gids van Mobiliteit en 
Verkeersveiligheid daarop te ontvangen:

 naam ....................................................
 voornaam .............................................
 e-mail ....................................................

w w


