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Tijd voor kleinere marges bij 
handhaving snelheidsovertredingen?
Bij snelheidsovertredingen wordt in ons land een technische 
correctiemarge gehanteerd van 6 km/uur, of van 6 procent 
als de toegelaten snelheid meer dan 100 km/uur is. In 
Nederland en Frankrijk ligt die marge lager. En zelfs als de 
gecorrigeerde snelheid hoger ligt dan toegelaten, zal een 
automobilist in België niet altijd geflitst worden. Want er is 
ook nog iets als een operationele of een beleidstolerantie-
marge. Lees het artikel vanaf p. 16.
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