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Overtreder draait voortaan zelf
op voor verwerkingskosten bij
verkeersovertredingen

Verkeersspecialist verschijnt
maandelijks, maar niet in januari
en augustus. Jaargang 26
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Sinds 23 augustus 2021 wordt er een administratieve
toeslag geheven op het grootste deel van de ‘boetes’ die
via het Crossborder-platform worden geïnd. Met de
inkomsten van de toeslag worden de verwerkingskosten
gefinancierd die verbonden zijn aan de justitiële
afhandeling van de vastgestelde overtredingen. Door een
administratieve toeslag op te leggen wil de wetgever
overtreders responsabiliseren en de onkosten niet
langer afwikkelen op de gemeenschap. Lees het artikel
vanaf p. 6.
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In een volgend nummer: Betekent ‘tot’ altijd ‘tot en met’ in de verkeerswetgeving?
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een tramspoor kruisen l Foutief gebruik van zijwaartse pijlen bij signalisatie parkeerplaatsen
l Wat is het verschil tussen een busstrook en een bijzondere overrijdbare bedding?
Uw persberichten en suggesties voor volgende nummers zijn altijd welkom!
Mail naar verkeersspecialist@wolterskluwer.be.
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