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Worden gemeentebesturen
gedwongen om GAS in te voeren
voor snelheidsinbreuken?
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In oktober nam het Vlaams parlement een decreet aan
waardoor gemeentelijke administratieve sancties (GAS)
voor bepaalde snelheidsovertredingen mogelijk worden. Op
die manier krijgen de lokale besturen in Vlaanderen een stuk
meer autonomie om het verkeersveiligheidsbeleid op hun
grondgebied uit te stippelen en gerichter te handhaven. De
vraag is of gemeenten eigenlijk wel vrij kunnen kiezen. Want
als ze niet voor GAS kiezen, dreigen ze in hun eigen vingers
te snijden. Lees het artikel vanaf p. 13.
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