
2 mei 2017 Verkeersspecialist 236
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Nieuwe tarieven voor  
onmiddellijke inningen
Op 1 mei 2017 werden de tarieven van de onmiddellijke 
inningen en consignaties voor overtredingen op de 
Wegverkeerswet en de uitvoeringsbesluiten ervan met 5% 
verhoogd. Wie alle gewijzigde en niet-gewijzigde tarieven 
samen bekijkt, kan zich afvragen welke logica gevolgd is. Lees 
de kritische doorlichting van de nieuwe tarieven vanaf p. 4.
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In een volgend nummer: Bevoegdheid voor vaststellingen in zone betalend parkeren en 
blauwe zone l Verkeerslichten in Antwerpen: een vernieuwende aanpak l De complexiteit van de 
Zesde Staatshervorming voor de verkeerswetgeving l Databanken met gegevens over weginfra-
structuur: een overzicht l De vernieuwde rijopleiding onder de loep
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