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

Diepteonderzoek laat ons anders 
naar ongevallen kijken
In de periode 2010-2016 reconstrueerde een klein team bij 
de lokale politie Antwerpen bij elk verkeersongeval met 
dode of zwaargewonde slachtoffers het ongevalsverloop, op 
basis van de aangetroffen sporen en verhoren. In totaal 
werden 250 aanrijdingen onderzocht. Dergelijk 
diepteonderzoek vormt ontegensprekelijk een meerwaarde 
voor zowel het verkeersveiligheidsbeleid als de 
rechtsbedeling. Lees het artikel vanaf p. 14.
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18  Vraag van de maand: Mogen hoverboards en monowheels gebruikt worden op de 
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IN EEN VOLGEND NUMMER: Bevoegdheid voor vaststellingen in zone betalend 
parkeren en blauwe zone l De reglementering voor speed pedelecs kritisch bekeken l Kleine 
ingrepen die voor fietsers en voetgangers een groot verschil maken
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Verkeersspecialist verschijnt 
maandelijks, maar niet in januari 
en augustus. Jaargang 23
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