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

Burgerpersoneel politie mag zelf  
pv opstellen van flitsfoto
Sinds 29 februari mogen bepaalde leden van het logistieke 
en administratieve kader van de politie (Calog-personeel) 
zelf flitsfoto’s uitlezen en daarna een pv opstellen. Calogs 
kunnen nu dus een deel van het administratieve werk 
overnemen dat vroeger altijd door politiepersoneel van het 
operationele kader moest worden uitgevoerd. Lees er meer 
over vanaf p. 6.
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