
  
 

 

VSV publiceert gids rond verkeersveiligheid voor werkgevers: 

UW WERKNEMERS VEILIG OP WEG 

PERSBERICHT 

 

Mechelen, 13 maart 2019 – Arbeidsongevallen in het verkeer betekenen nog steeds een aanzienlijke 

en zelfs groeiende verliespost voor bedrijven. Het goede nieuws is dat werkgevers zelf heel veel 

kunnen doen om de verkeersveiligheid van hun personeel te verbeteren, net zoals dat het geval is met 

arbeidsongevallen die buiten het verkeer gebeuren. De VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) 

publiceert in samenwerking met uitgeverij INNI Publishers een gids die werkgevers helpt om een 

degelijk verkeersveiligheidsbeleid uit te stippelen. 

 

Volgens de recentste cijfers van Fedris, het federaal agentschap voor beroepsrisico’s, telde ons land in 2017 

16.721 arbeidsongevallen in het verkeer, voor het merendeel ongevallen tijdens het pendelen van en naar het 

werk. Verkeersongevallen zijn daarmee intussen goed voor 11,5% van het totale arbeidsongevallen in de 

privésector, een aandeel dat op tien jaar tijd met bijna 2 procentpunten is gestegen. Erg opvallend is dat 

arbeidsongevallen in het verkeer vaak ernstiger gevolgen hebben dan arbeidsongevallen op de werkplek: van 

de 124 dodelijke arbeidsongevallen in 2017 gebeurden er iets meer dan de helft in het verkeer (64). 

 

De kosten die hiermee samenhangen, zijn aanzienlijk. Het goede nieuws is dat veel van deze kosten 

vermijdbaar zijn door een strategische aanpak van onveilige situaties, net als bij de andere arbeidsongevallen. 

Inzetten op verkeersveiligheid loont. Tal van bedrijven en organisaties, zowel uit de privé- als uit de openbare 

sector, gingen de uitdaging aan en kunnen intussen concrete resultaten voorleggen. Een aantal van hen komen 

aan het woord in de gids Uw werknemers veilig op weg van de VSV en INNI Publishers. Hun inzichten en 

enthousiasme zijn inspirerend. 

 

Uw werknemers veilig op weg leert bedrijfsleiders en veiligheidsverantwoordelijken hoe ze bij het opzetten van 

een verkeersveiligheidsbeleid op maat van hun organisatie stap voor stap zo efficiënt mogelijk tewerk kunnen 

gaan en de beste resultaten kunnen boeken. Daarbij focussen de auteurs vooral op het terugdringen van 

ongevallen in het woon- werkverkeer en tijdens dienstverplaatsingen. Waar dat relevant is, halen ze ook goede 

praktijkvoorbeelden van bedrijven uit diverse sectoren aan. De belangrijke boodschap die de auteurs willen 

meegeven, is dat werken aan veiliger verkeer voor élk bedrijf of élke organisatie zinvol is, privé of openbaar, 

profit of non-profit, binnen gelijk welke branche en ongeacht het aantal werknemers. 

 

“Bedrijven zijn belangrijke bondgenoten in de strijd voor veiliger verkeer”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit 

Ben Weyts. “Ik wil in Vlaanderen een echte verkeersveiligheidscultuur zien ontstaan. Binnen de krijtlijnen van 

ons omvattende Vlaams Verkeersveiligheidsplan betrekken we ook gemeentebesturen, politiezones, scholen… 

Iedereen mee voor veilig verkeer”. 

 

 



 

Uw werknemers veilig op weg is verschenen bij INNI Publishers en kost 30 euro - www.innipublishers.com 
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Over de VSV 
De VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) streeft er naar om de verkeersveiligheid te verbeteren, de bereikbaarheid te 

vrijwaren, de toegankelijkheid te garanderen, de verkeersleefbaarheid te verbeteren en de schade aan natuur en milieu 

veroorzaakt door het verkeer terug te dringen, door doelgroepgerichte levenslange educatie aan te bieden aan zowel 

verkeers- en mobiliteitsprofessionals als weggebruikers in het algemeen. We streven naar een ongevallenvrij systeem, 

zonder het mobiliteitsaspect uit het oog te verliezen. 

 

Over INNI publishers 
INNI publishers is gespecialiseerd in het aanbieden van juridische en professionele informatie aan verschillende 

doelgroepen, zoals preventieadviseurs, milieudeskundigen, bedrijven, politiediensten, lokale overheden en entiteiten 

gespecialiseerd in gezondheidsrecht. Publicaties zoals “Wetgeving welzijn op het werk”, de “Verkeerscode” en “Milieu” zijn 

mailto:werner.dedobbeleer@vsv.be
mailto:michael.devoldere@vlaanderen.be


bekend als standaardwerk in de betreffende materie. 

Onze uitgaven helpen theorie omzetten in praktijk. Vele professionals vertrouwen op onze publicaties voor een up-to-date 

juridisch kader, praktische dossiers, heldere commentaren en voorbeeldformulieren. 

 

Over het Beleidsdomein MOW 
Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken vormt samen met twee intern verzelfstandigde agentschappen - het 

Agentschap Wegen en Verkeer en het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust - het Vlaams Ministerie van 

Mobiliteit en Openbare Werken. Samen met de extern verzelfstandigde agentschappen De Lijn, De Scheepvaart en 

Waterwegen en Zeekanaal vormt dat Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken op zijn beurt het 

Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken. 

 

Over het Departement MOW 
Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken ondersteunt de bevoegde minister inhoudelijk bij de beleidsvoering, 

zowel voor mobiliteit en verkeersveiligheid als voor investering, beheer en exploitatie van de transport- en de 

haveninfrastructuur. 
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