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

Hoe een kiss-and-ride-strook 
aanduiden?
In de schoolomgeving of aan treinstations worden vaak 
stroken aangeduid waar wagens kort mogen stilstaan om 
kinderen of reizigers te laten in- of uitstappen. In het 
verkeersreglement zijn geen bepalingen noch definities 
opgenomen voor deze zogenaamde kiss-and-ride-stroken. 
Hoe kunnen die stroken wettelijk correct aangeduid 
worden? Lees het antwoord vanaf p. 24.
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Verkeersspecialist verschijnt 
maandelijks, maar niet in januari 
en augustus. Jaargang 24
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