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Uw persberichten en suggesties voor volgende nummers zijn altijd welkom!  
Mail naar verkeersspecialist@wolterskluwer.com. 
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Drie politierechters vragen periode van 
wetgevende rust
Als de politierechters Geert Vandaele, Peter Vandamme en  
Johan Van Laethem terugblikken op de voorbije regeerperiode, 
dan staat de wet van 6 maart 2018 ter bevordering van de 
verkeersveiligheid met stip op één. Wie hun oordeel leest, kan 
niet anders dan betwijfelen of van die bevordering van de 
verkeersveiligheid veel in huis komt. Lees het artikel vanaf p. 4.


