
Op voor velen een gewone doordeweekse
dag, 28 september, had de SBV voor het
eerst een open dag met beurs. Voor de
leden was er dik uitgepakt. Het VEC-ter-
rein was omgetoverd tot een SBV-domein.
Op het parkeerterrein konden de gasten
nu niet hun auto’s kwijt, men moest de
auto parkeren op het industrieterrein waar
ook het VEC deel van uitmaakt. Met een
busje werden de gasten vervolgens naar
het VEC gereden.

Daar was van alles te beleven. Op dat wat
normaal parkeerterrein is, stonden allerlei
bedrijven met zuinige auto’s en motoren.
Ook waren er vrachtwagens te bewonde-

Open dag SBV met beurs

In deze tijd van crisis lijkt het bijzonder dat er zoveel geld beschikbaar is voor verkeerseducatie.Toch is dat niet
vreemd. Als je leest wat verkeersongelukken ons land kosten (materieel gezien), dan kun je door educatie mee-
helpen aan bezuinigingen. Elk ongeluk dat we kunnen voorkomen door voorlichting is winst. En dan spreken
we alleen maar over materiële kosten, nog niet over al het leed dat ontstaat als iemand gewond raakt, of zelfs
overlijdt. Hoe belangrijk en leuk educatie is, merken we uit de opmerkingen, die leerlingen op het v(s)o invullen
op onze enquêteformulieren. Ik noem u enkele opmerkingen: “Op de basisschool lette ik nooit echt op bij ver-
keer omdat ik het saai vond, maar nu weet ik dat het best belangrijk is om te weten wat een bord betekent”,
“Ik ga echt iets doen met deze les en ga er echt om denken”, “Ik ben blij dat er mensen zijn die zulke informatie
weggeven (zoals u mevrouw).” Hierom doen wij het! Ik hoop dat we ook nog heel lang onze kennis met anderen
mogen delen. � Mve
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Mede mogelijk gemaakt door



ren. De Chauffeursvereniging Friesland
was er met hun grote truck met oplegger,
waarin men presentaties gaf.
In het gebouw waren alle ruimtes vol. Er
waren tal van stands uit de branche en er
was een echte simulator. Eén van de zalen
was ingeruimd als lezingenruimte. Hierin
werden door verschillende partijen inte-
ressante lezingen gepresenteerd.

Op het plateau kon men zelf in een trekker
rijden en ermee manoeuvreren. Dit le-
verde heel wat hilariteit op. Als laatste de
slipbaan. Hier kon men twee workshops
volgen. Eén over stuur- en zithouding, de
andere over remmen met verschillende
snelheden op verschillende ondergronden.
In het midden van al dat gedruis, stond de
grote feesttent, waar gedurende de dag
eten en drinken werd geserveerd. Vooral
het buffet, voor leden en standhouders,

viel erg in de smaak. Aan het eind van de
dag konden we terugkijken op een zeer
geslaagde dag. Veel leuke gesprekken, be-

zoek van leden, niet-leden en andere be-
langstellenden en prachtig weer! Iets om
in de toekomst te herhalen?!
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De allereerste scooter-simulator van
Nederland is in oktober gepresenteerd.
De simulator is ontwikkeld door verkeers-
veiligheidsorganisatie StichtingTeamAlert
en leverancier van rijsimulatoren Green-

Dino. “We willen jongeren bewust maken
van de risico’s die asociaal gedrag op een
scooter met zich meebrengt”, vertelt Nard
Gilsing vanTeamAlert.

De scooter-simulator is gebaseerd op
software van de bekende GreenDino rij-
simulatoren voor de B-rijopleiding.
Jongeren kunnen punten scoren door het
goed gebruiken van gevaarherkenning,
snelheid, voertuigbeheersing, observatie
en anticipatie, verkeersregels en het ver-
mijden van ongelukken.

Bij de Friese Poort (MBO) in Leeuwarden
werd deze game uitgeprobeerd. De scoo-
ter-simulator is bedoeld als aanjager voor
het gratis verkeersspel Scooter Elite
(alleen Windows). Hierbij spelen jongeren
een pizzakoerier die op een veilige manier
ervoor moet zorgen dat alle pizza’s warm
en op tijd op de plaats van bestemming
worden gebracht.

Deze game is gebaseerd op dezelfde soft-
ware als de scooter-simulator, maar kan
gewoon vanaf de computer thuis gespeeld
worden. Jongeren die zich veilig door het
verkeer leren te bewegen, maken kans op
leuke prijzen. � Bron: ww.verkeerspro.nl

Jongeren rijden op de eerste scooter-simulator van Nederland



Het is een gemeenschappelijke taak van
de overheid om in samenwerking met
provincies en gemeentes een bijdrage
te leveren aan de verkeersveiligheid.
In Kollumerland en Achtkarspelen gaf
men die samenwerking vorm door - met
de SBV (Stichting Bevordering Verkeers-
veiligheid) en Veilig Verkeer Nederland -
elk jaar een rijvaardigheidsdag te
organiseren.

Volgens Wieger Vellinga, de coördinator
verkeer werden ditmaal de ouderen
binnen de genoemde gemeentes uitgeno-
digd van de geboortejaren 1940/1941.
Er kwamen maar liefst 55 deelnemers af
op de rijvaardigheidsdag in de Schakel in
Buitenpost waar het programma bestond
uit drie onderdelen. Onder andere een uur
praktijk in de eigen auto onder begeleiding
van een gediplomeerde rijinstructeur.

Na dit uur praktijk werd er uitleg en advies
gegeven, waarbij men ook attent werd
gemaakt op de nieuwe verkeers- en
gedragsregels.
Dhr. Vellinga benadrukte dat binnen de sa-
menwerkende gemeentes Kollumerland
en Achtkarspelen al vele jaren extra aan-
dacht is besteed aan de infrastructuur.
De laatste jaren kwamen er nieuwe inzich-
ten waarbij aandacht en voorlichting over
een veilig verkeersgedrag van groot
belang werd geacht.

De manier van verkeersgedrag zit voor
een deel ook in het karakter opgesloten,
het is niet alleen de weg, tenslotte heeft
de automobilist zelf het stuur in handen.
Om deelname in het verkeer veilig en
verantwoord te laten verlopen is ‘geduld’
in de toenemende drukte tegenwoordig
onontbeerlijk.

Volgens rij-instructeur Jaap van der Veen
was dit geduld wel een van de ervaringen
van deze rijvaardigheidsdag, waarin
ouderen duidelijk verschillen van de

jongeren waarbij het onverantwoorde
gedrag in het verkeer nog altijd tot vele
ongelukken leidt.

Veilig Verkeer Nederland verzorgde in De
Schakel ook een belangrijke rol, alle deel-
nemers werden getest op reacties in
verkeerssituatie, maar ook een ogen- en
gehoortest maakte deel van deze rijvaar-
digheidsdag.
Een van de deelnemers kon zijn deelname
aan deze dag als volgt verklaren: “Wij zijn

allemaal dol op de auto, op het gevoel
van vrijheid, willen ons verplaatsen wan-
neer en waarheen wij willen en dat gevoel
willen wij zo lang mogelijk vasthouden”.
De gemeentes Kollumerland en Achtkar-
spelen gaven in samenwerking met de
SBV en VVN op deze wijze de 55-plussers
de mogelijkheid om hun kennis en vaar-
digheden bij te spijkeren, kortom een
prima initiatief wat uiteindelijk de
verkeersveiligheid ten goede komt. �
D. de Jong

Veiligheid voorop op Rijvaardigheidsdag
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Pepermuntje goed voor de verkeersveiligheid?

Een pepermuntje kan helpen de verkeers-
veiligheid van verkeersdeelnemers te ver-
beteren. Want wie pepermunt snoept
wordt alert, en dat is precies wat verkeers-
deelnemers moeten zijn. Verschillende
geuren hebben verschillende effecten. Ci-
troen wordt beschouwd als een stimule-
rende geur, lavendel bevordert
ontspanning en pepermunt en kaneel
maken alert. Citroen-, pepermunt- en ka-
neelgeur kunnen een bijdrage leveren aan

verkeersveiligheid. Of de geur nu via de
mond bijvoorbeeld met behulp van kauw-
gom of via de neus wordt waargenomen,
in beide gevallen dragen de geuren bij
aan een verhoogde attentie, verbeterd ge-
heugen en een hogere motorische reactie-
snelheid. Dat effect is onder andere
gevonden bij proefpersonen in een rijsi-
mulator. Ze waren alerter en minder ge-
frustreerd als dergelijk geuren werden
ingezet. � Bron: verkeersnet.nl
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Verkeersongevallen leiden tot allerlei
maatschappelijke kosten, zoals medische
kosten, productieverlies, immateriële
schade, materiële schade, afhandelings-
kosten en filekosten. Met een zekere re-
gelmaat wordt onderzoek gedaan naar de
kosten van verkeersongevallen en trends
daarin. In 2003, het laatste jaar waarvoor
de kosten zijn onderzocht, bedroegen de
kosten van verkeersongevallen in Neder-
land 12,3 miljard euro, ofwel 2,6 procent
van het bruto binnenlands product. Een
voorlopige berekening laat zien dat de
kosten in 2009 ongeveer 13 miljard euro
bedroegen en dat het aandeel in het bbp
2,3% was. Inzicht in deze kosten wordt ge-
bruikt in beleidsvoorbereiding en -evalua-
tie en maakt vergelijking mogelijk met
kosten op andere beleidsterreinen. Een
ander belangrijk toepassingsgebied is
kosten-batenanalyses, waarin de kosten
per (bespaard) slachtoffer of ongeval wor-
den gebruikt om investeringen in ver-
keersveiligheid te beoordelen. De

methode van onderzoek naar de kosten
van verkeersveiligheid is in de loop der
jaren sterk verbeterd, bijvoorbeeld door
ook immateriële kosten mee te nemen.

Achtergrond
In 2009 vielen er in Nederland 720 doden
in het wegverkeer en waren er 18.580 ern-
stig verkeersgewonden. Daarnaast gaat
het jaarlijks om nog veel groter aantallen
slachtoffers met lichter letsel en ongeval-
len met uitsluitend materiële schade
(UMS). Dit leidt tot allerlei maatschappe-
lijke kosten, zoals medische kosten en
productieverlies. Het verbeteren van de
verkeersveiligheid heeft veel aandacht in
het mobiliteitsbeleid, niet in de laatste
plaats vanwege deze maatschappelijke
kosten. Zowel in binnen- als buitenland
wordt met regelmaat onderzoek gedaan
naar de omvang van de kosten van ver-
keersongevallen en trends daarin. Door
de jaren heen is de methode daarbij ver-
der verbeterd, bijvoorbeeld door de kos-

ten van immateriële schade en files ten
gevolge ongevallen op te nemen.

Waarvoor dient onderzoek naar kosten
van verkeersongevallen?
Informatie over de omvang en ontwikke-
ling van de kosten van verkeersongeval-
len is om twee redenen van belang voor
het beleid en voor beleidsondersteunend
onderzoek. In de eerste plaats wordt deze
informatie met regelmaat gebruikt bij de
voorbereiding en evaluatie van het lande-
lijke verkeersveiligheidsbeleid. Ook is
deze informatie nuttig om de kosten van
verkeersongevallen te vergelijken met die
in andere beleidssectoren. Dat kunnen
sectoren binnen verkeer en vervoer, maar
ook daarbuiten zijn, bijvoorbeeld milieu-
beleid, gezondheidszorg of andere secto-
ren van veiligheidsbeleid. Informatie over
de maatschappelijke kosten geeft inzicht
in mogelijkheden voor kostenbesparing
en kan worden gebruikt bij het prioriteren
van beleidsdoelstellingen. Ook worden in-
ternationale vergelijkingen gemaakt van
de kosten van verkeersongevallen.
In de tweede plaats wordt informatie over
de kosten van verkeersongevallen ge-
bruikt in kosten-batenanalyses. Onderzoek
naar kosten van verkeersveiligheid wordt
ook uitgevoerd voor het beprijzen van
mobiliteit. Ramingen van de kosten van
verkeer dienen om na te gaan in hoeverre
het bestaande prijsbeleid efficiënt is en
welke verbeteringen mogelijk zijn.

Welke typen kosten zijn er en hoe moeten
deze gemeten worden?
1. Medische kosten. Deze vloeien voort

uit de behandeling van slachtoffers,
bijvoorbeeld kosten voor ziekenhuis,
revalidatie, geneesmiddelen en aan-
passingen voor gehandicapten. Deze
kosten moeten worden vastgesteld
met de ‘herstelkostenmethode’.

2. Productieverlies. Deze kosten vloeien
voort uit de tijdelijke of blijvende ar-
beidsongeschiktheid van gewonden
en uit het geheel wegvallen van de
productie van de overleden verkeers-
slachtoffers. Deze kosten moeten wor-

Kosten van verkeersongevallen
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den vastgesteld met de ‘human-capital-
methode’, die de waarde bepaalt van
de productie die zou zijn voortgebracht
door de slachtoffers indien zij niet
gewond waren geraakt of overleden
waren.

3. Verlies aan kwaliteit van leven voor
slachtoffers en hun naasten (‘human
costs’ of ‘human losses’). Dit zijn de
immateriële kosten in de vorm van
leed, pijn, verdriet en verlies aan le-
vensvreugde. Aanbevolen wordt om
deze kosten vast te stellen met één van
de ‘willingness-to-paymethoden’; deze
bepalen de betalingsbereidheid van
mensen om leed te besparen.

4. Materiële kosten. Deze vloeien voort
uit de beschadiging van goederen zoals
voertuigen, lading, wegen en weg-
meubilair. Hiervoor wordt de ‘herstel-
kostenmethode’ aanbevolen.

5. Afhandelingskosten. Deze vloeien voort
uit afhandeling van ongevallen en de
daarbij ontstane schade door organisa-
ties als brandweer, politie, justitie en
verzekeraars.

6. Filekosten. Om deze kosten te bepalen
wordt gebruikgemaakt van onderzoek
naar de totale filekosten en het aandeel
tijdverlies door files die het gevolg zijn
van ongevallen. In Nederland is ook
onderzoek gedaan naar de kosten van
preventie, zoals kosten van infrastruc-
turele maatregelen, handhaving, voer-
tuigveiligheid en onderzoek. Deze
vormen echter geen onderdeel van de
kosten ten gevolge van verkeersonge-
vallen; zij dienen juist om ongevallen te
voorkomen.

Hoe hoog zijn de kosten van verkeers-
ongevallen in Nederland?
Onderzoeksresultaten voor het jaar 2003
De totale kosten van verkeersongevallen
in Nederland bedroegen in 2003, het laat-
ste jaar waarover hiernaar onderzoek is
gedaan, 12,3 miljard euro. De grootste
kostenposten waren in 2003 immateriële
schade (5,5 miljard euro) en materiële
kosten (3,8 miljard euro), terwijl ook het
productieverlies en afhandelingskosten
(beide 1,3 miljard euro) een groot aandeel
in de totale kosten hadden.

Ook is bekend hoe de kosten verdeeld zijn
over slachtoffer- en ongevalscategorieën
en hoe hoog de kosten per slachtoffer of
ongeval zijn (AVV, 2006; zie ookTabel 2).
Het blijkt dat het grootste deel van de
kosten kan worden toegerekend aan on-
gevallen resulterend in ziekenhuisgewon-
den (4,7 miljard euro), UMS-ongevallen
(3,9 miljard euro) en, in mindere mate,
dodelijke slachtoffers (2,6 miljard euro).
De kosten van ongevallen met SEH-slacht-
offers (spoedeisende hulp) of slachtoffers
met lichter letsel zijn relatief gering (0,8
respectievelijk 0,4 miljard euro). De kosten
per dodelijk slachtoffer zijn verreweg het
hoogst (2,4 miljoen euro), vooral omdat
de immateriële kosten daarin zwaar mee-
wegen.

Actualisering: een schatting
Er is geen onderzoek gedaan naar de kos-
ten in recentere jaren. Op basis van het
aantal slachtoffers in 2009, de kosten per
slachtoffer en inflatiecijfers kunnen we
wel een indicatie geven van de kosten in
2009. De kosten van verkeersongevallen
bedroegen in 2003 2,6% van het bruto
binnenlands product (bbp). Dit percentage
was 2,3 in 2009, uitgaande van boven-
staande berekening van 13,1 miljard aan
kosten in 2009.
Ook een vergelijking met andere maat-
schappelijke kosten geeft inzicht in de
orde van grootte. Het Kennisinstituut voor
Mobiliteitsbeleid schat de kosten van files
op het hoofdwegennet in 2008 op 2,8 tot
3,6 miljard euro. Dit zijn de kosten van di-
rect reistijdverlies en onbetrouwbaarheid
van reistijden, kosten die ontstaan door-
dat mensen hun gedrag aanpassen aan
files (omrijden, ander reistijdstip en der-
gelijke), extra brandstofkosten en indi-
recte kosten, zoals effecten op het
openbaar vervoer. De milieukosten van
het wegverkeer worden geraamd op 2,0
tot 8,5 miljard euro. Daarbij gaat het om
de kosten ten gevolge van luchtvervui-
lende emissies, emissie van CO2 en ge-
luidsoverlast. In vergelijking met deze
andere verkeersgerelateerde kosten zijn
de kosten van verkeersongevallen dus
hoog! � Bron: SWOV

Kantoorgegevens

Knobben 100 • 9202 XJ Drachten
(0512) 544 610
• Sijtze Aukema (058 215 1980)
sijtze@stichtingsbv.nl
• Marjolein van Eek (06 231 64 181)
marjolein@stichtingsbv.nl
• Anjo Hiemstra (op ma en vrij-morgen)
anjo@stichtingsbv.nl
• Willem Vreeling (06 53 29 74 73)
willem@stichtingsbv.nl

ABL:
Secretaris L. Schutte
Eems 150
9204 JZ Drachten
(0512) 511 562
liaschutte@chello.nl

AA&O:
Secretaris F. Werkman
Industrieweg 2
9403 AA Assen
info@aawerkman.nl
06-22224319

B14:
Secretaris J. Dijkstra
Merkelstrjitte 51
8625 HX Oppenhuizen
(06) 534 15 065
info@vo-sneek.nl

PGCA:
Secretaris W. Rozema
Jonkerslaan 44
9843 BT Grijpskerk
(06) 513 43 570
autorijschool_rozema@lycos.nl

VBR
Secretaris J. Verwimp
Pompmaker 12b
8447 GJ Heerenveen
(06) 479 66 383
secr@vbrheerenveen.nl
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De Belastingdienst gaat extra scherp
letten op rijscholen die ‘zwart rijles geven’.
Uit onderzoek van de dienst blijkt dat
20% van de rijscholen extra aandacht
nodig heeft. “We zien grote verschillen
tussen het aantal ingekochte praktijk-
examens bij het CBR en de opgegeven
omzet die daarbij zou moeten horen”, licht
inspecteur Richard Buijs toe.

Rijscholen die zwart rijles geven zijn een
doorn in het oog van goedwillende rij-
scholen en de overheid. Omdat er bijvoor-
beeld geen BTW (21%), loonheffing en
sociale lasten worden afgedragen, leidt
dat tot enorme prijserosie. Daardoor kun-
nen veel professionele rijscholen moeilijk
het hoofd boven water houden. De over-
heid loopt op haar beurt weer belasting-
inkomsten mis. Bovendien is het de taak
van de Belastingdienst om er op toe te
zien dat iedereen zijn deel bijdraagt en
voldoet aan de wettelijke verplichtingen,
mede om oneerlijke concurrentie te voor-
komen.

De Belastingdienst adviseert rijscholen
hun aangifte over de jaren 2009, 2010 en
2011 nog eens goed te controleren. “Wan-

neer wij constateren dat rijscholen hun
omzet niet correct hebben verantwoord,
kan dit leiden tot sancties”, zegt projectlei-
der Peter Goossen. Rijscholen kunnen hun
omzet narekenen op basis van het aantal
lesuren en de uurtarieven. Goossen:
“Vermenigvuldig het aantal examenaan-
vragen met het voor de onderneming
gemiddelde aantal lesuren en de uur-
tarieven. Voor het aantal examens kan een
rijschoolhouder de jaaroverzichten raad-
plegen viaTOP van het CBR.”

Buijs: “Als ze het vermoeden hebben dat
er fouten zitten in hun opgegeven omzet-
bedragen, dan kunnen ze zich het best bij
ons melden voor een gesprek. Als blijkt
dat het bijvoorbeeld om een slordigheid
of onwetendheid gaat, zullen we daar
rekening mee houden bij een eventuele
strafmaat.” De strafmaat varieert in dat
geval tussen 0% en de maximale 100%
boete.

Rijscholen die ‘verdacht’ zijn en zich niet
uit vrije wil melden, krijgen in januari een
brief met een persoonlijk verzoek in ge-
sprek te gaan met de Belastingdienst.
“Mocht dan blijken dat zijn aangiftes niet

kloppen, zullen we daar dan minder
soepel mee omgaan. Omdat deze onder-
nemer zich niet meteen vrijwillig heeft
gemeld”, vertelt Buijs. Als er dan nog rij-
scholen uit de 20%-groep overblijven die
geen contact hebben opgenomen met de
Belastingdienst voor het maken van een
afspraak, krijgen zij een persoonlijke con-
trole. Daartoe heeft de dienst extra capaci-
teit gereserveerd. “In dat geval gaan we
de boekhouding doorspitten. Blijkt de
administratie onjuist, dan mogen wij
bepalen wat volgens ons de omzet zou
moeten zijn”, vertelt Buijs. “Dan is het aan
de rijschool om te bewijzen dat het bij
hem anders is.” Om het aantal lesuren te
bepalen, kijkt de inspecteur onder meer
naar de hoeveelheid ingekochte examens
en brandstofkosten.

Rijscholen die in gesprek willen met de
Belastingdienst of meer informatie willen,
dienen dat voor 1 januari 2013 te laten
weten via autorijscholen@belasting-
dienst.nl. In een persoonlijk gesprek
wordt dan gekeken naar de specifieke
situatie van de rijschoolhouder. �
Bron: verkeerpro.nl

Belastingdienst richt haar vizier op de rijschoolbranche

Geef de pen door aanTheunis Kats
Tot mijn grote vreugde (not!) de pen
gekregen van Rudi Fortuin (alias majoor
Kees). Mijn naam isTheunis Kats, 53 jaar,
geboren en getogen in Leeuwarden.Woon
samen met mijn vriendinYvonne, onze
Engelse bulldog Kate en heb 20 en 18 jaar
geleden twee lieve kinderen in elkaar
geplakt.
Ik ben zoals velen weten een fervent
Cambuurfan, houdt van reizen, met als
voorkeur Amerika en Schotland.
Ik wilde vroeger altijd graag vrachtwa-
genchauffeur worden. Sinds 1992 ben ik
rij-instructeur en sinds enkele maanden
ook verkeersdocent voor de SBV.

Aangezien mijn vader leiding gaf aan een
destijds uit de kluiten gewassen bouw-

bedrijf, koesterde hij de stille hoop in mij
een volwaardig opvolger te vinden voor
‘ons’ familiebedrijf. Dat dit een bepaalde
discipline met zich meebracht, betreffende
levensstijl en schoolgang, was iets waar ik
totaal geen trek in had, want wat is er op
18-jarige leeftijd nu mooier dan de
geneugten des levens in al zijn hoedanig-
heden mee te maken? Als iemand mijn
vader vroeg hoe het met mij ging, zei hij
steevast: “Hij is net terug van een feest”,
“Hij is aan het feesten”, of “Hij is onder-
weg naar een feest.”

Mijn gang langs diverse scholen, zoals het
atheneum (volgens mijn dochter om de
bal van het dak te halen), MTS. en aan-
nemerscursus heeft mij op een gegeven
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toor vervoegen en werd vriendelijk, doch
dringend verzocht om elders naar ander
werk om te kijken, omdat zij vonden, dat
de twee werkzaamheden niet samen gin-
gen. Na een korte gang naar de rechts-
zaal, welke in mijn voordeel werd
beslecht, besloot ik echter afscheid te
nemen van mijn ietwat jaloerse baas en
een tijdje ‘rust’ te nemen. Echter het vol-
gende probleempje diende zich alweer
aan, want ik kreeg bezoek van ene mijn-
heer, die ook waterbedden verkocht en
eens bij ons kwam informeren naar het
een en ander... Oeiii... Ik heb toen maar
gezegd, dat we alweer een hele tijd
gestopt waren met deze handel en dat
hebben we toen ook maar gedaan.

Maar aangezien ik de inhoud van mijn
spaarvarkentje vrij snel zag slinken, mede
door mijn redelijk dure levensstijl (lees:
feesten) en ik inmiddels getrouwd was,
heb ik mij toen bij Jongepier in Soest op-
gegeven voor de opleiding van rij-instruc-
teur. Dit ging mij in tegenstelling tot de
meeste van mijn opleidingen redelijk
gemakkelijk af en na het behalen van mijn
instructiebewijs besloot ik in mijn toen-
malige woonplaats Stiens een eigen rij-
school te beginnen en jawel, het geluk is
met de dommen. De daar reeds jaren ge-
vestigde rij-instructeur kwam te overlijden
en zoals een oud Chinees gezegde luidt:
“De een zijn dood is de ander zijn brood”.
Om een lang verhaal kort te maken, ben ik
op een gegeven moment weer in mijn ge-
liefde Leeuwarden beland en ben op
franchisebasis voor iemand gaan rijden.

Alleen daar had ik de pech, dat een col-
lega van mij die op kantoor de examens

reserveerde, ook de vrouw van de ‘baas’
voor zichzelf reserveerde, wat tot gevolg
had, dat ik niet meer in dit vrolijke trio
paste en om onduidelijke redenen niet
meer van leerlingen werd voorzien. Niet
getreurd en zoals mijn groooooote vriend
en Cambuurhooligan Marinus altijd zegt:
“De beuk er in“.

Momenteel ben ik weer voor mezelf bezig,
verzorg lessen voor de SBV., help collega’s
een handje als dat nodig is en help mijn
vriendin af en toe met haar Indonesische
cateringbedrijfje (ik snij de uien). De com-
binatie rij-instructeur/verkeersdocent is
een erg leuke ontwikkeling gebleken en ik
ben erg blij, dat ik de stap genomen heb
om na enig aandringen van Meester Mari-
nus de opleiding te gaan volgen. En, zoals
Andre Hazes altijd tussen een paar pilsjes
door zong, met ‘bloed, zweet en tranen’
hebben we het gered en vooral omdat we
een vreselijk leuke groep studiebollen
hadden en een groep ‘oude’ docenten,
die ons ook veelvuldig op de goede weg
zetten.

Ik hoop dan ook, dat we ondanks de crisis
nog vele jaren kunnen genieten van de
vele facetten van het verkeersonderwijs.

Tot slot moet ik de pen nog doorgeven
aan iemand en dat moet dan maar aan ie-
mand zijn, die in dit relaas ook genoemd
is: niet aan Andre Hazes, want die schrijft
niet meer, niet aan mijn oude ‘baas’, want
die kan niet schrijven, maar aan ‘master
of éducation’ MarinusTerpstra, die na het
nuttigen van enkele glazen jagermeester-
rivella minstens zo goed zingt als Hazes.

moment toch het destijds felbegeerde ‘uit-
voerdersdiploma’ gebracht.

Begonnen als ‘chef zwijnerij’, wat zoveel
inhield als de gehele dag stof voor me uit
vegen op de bouwplaats, heb ik mij lang-
zamerhand opgewerkt tot uitvoerder. Daar
ik echter niet mijn hele leven altijd als ‘het
zoontje van de baas’ door het leven wilde
gaan, heb ik na enkele jaren gesolliciteerd
naar de functie van chef afwerking in een
timmerfabriek. Mijn enigszins rebelse
inslag en mijn hang naar avontuur en de
mogelijkheid om binnen de poorten van
de timmerfabriek na werktijd gebruik te
mogen maken van de houtbewerkings-
machines, bracht mij en een vriend van
mij op het idee om ledikanten te fabriceren
voor watermatrassen. Hij woonde destijds
in Canada, kocht daar rechtstreeks van de
fabriek de matrassen, verstopte ze tussen
zijn reguliere handel en ik pikte de boel in
Rotterdam weer op (hoezo invoerrechten?).
Ik durf met stelligheid te beweren, dat wij
destijds het fenomeen ‘waterbed’ in
Nederland geïntroduceerd hebben. Met
deze handel verdiende ik meer dan met
mijn baan in de timmerfabriek en al gauw
reed ik in een snelle rode sportwagen het
fabrieksterrein op tot grote ergernis van
mijn baas, die het niet goed verkroppen
kon, dat iemand van zijn personeel in een
mooiere en duurdere wagen reed dan hij-
zelf. Het duurde dan ook niet lang en onze
‘kleine ondernemer’ moest zich op kan-

Aantal verkeersgewonden blijft stijgen
In 2011 raakten 20.100 mensen zwaarge-
wond door een verkeersongeluk. Dat aan-
tal stijgt al jaren fors. In 2010 lag het
aantal gewonden nog 5,2 procent lager,
schrijft minister Melanie Schultz van Hae-
gen in een brief aan deTweede Kamer.
De stijgende trend van de afgelopen jaren
zet zich hiermee helaas door. Vooral het

aantal ongelukken met fietsers en oude-
ren neemt toe. Eerder dit jaar werd ook al
bekend dat er meer 65-plussers omkwa-
men in het verkeer. In 2010 stierven 209
ouderen door verkeersongelukken, vorig
jaar waren dat er 269. Het totaal aantal
doden steeg mede hierdoor met 3,3 pro-
cent en kwam uit op 661 doden.
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In het najaar 2012 verzorgt de SBV weer
een aantal applicatiecursussen en andere
cursussen in het VEC. Kosten per dag
voor een applicatie komend voorjaar zijn
€ 150,00.

De kosten voor de cursus praktijkbegelei-
ding op locatie zijn € 195,00.

Tevens krijgt u bij een cursus een gratis
lunch. De cursussen zijn alleen toeganke-
lijk voor leden van de SBV. Er kunnen
maximaal 15 mensen meedoen per
cursus. Opgeven kan via marjolein@
stichtingsbv.nl.

Applicatiecursussen 2013:
11 januari 2013 Rijprocedure in

de praktijk
07 februari 2013 Praktijkbegeleiding

theorie (ochtend)
29 maart 2013 Verkeerskunde
14 mei 2013 Coaching en Feedback

geven

Rijprocedure in de praktijk
Deze cursus gaat over de inhoud van de
Rijprocedure B in samenhang met de ‘Rij-
opleiding in Stappen’. Hoofdstuk 1 van de
Rijprocedure gaat over de bediening van
het voertuig. De RIS heeft het daarbij o.a.

over de ‘grote vijf’. Hoofdstuk 2 van de Rij-
procedure gaat o.a. over verkeersinzicht.
Ook worden onderdelen van hoofdstuk 3
van de Rijprocedure behandeld.Tevens
komt de ‘Toepassing’ van de Rijprocedure
B aan bod. Dit is een richtlijn bestemd
voor de examinator. Verder worden er een
aantal RIS-elementen behandeld. Daarbij
moet je denken aan het gebruik van
‘toetsoefeningen’ (dit zijn hulpmiddelen
voor de instructeur) en het werkboek van
de leerling.
Neem tijdens deze bijscholing de Rijpro-
cedure B mee. De actuele versie is van
2005 met de appendix van 2009!!

Praktijkbegeleiding:
De praktijkbegeleiding wordt verzorgd
door of namens IBKI (voor RIS-instruc-
teurs via het CBR). Een examinator van
IBKI komt dan bij u op locatie of bij een
IBKI-locatie bij u in de buurt en kijkt hoe u
een praktijkles geeft. Deze les moet vol-
doen aan de eisen die hiervoor gesteld
zijn. U wordt vooral beoordeeld op uw in-
structie- en coachingsvaardigheden. Ech-
ter wel op de wijze zoals IBKI vindt dat het
hoort. Deze cursus telt niet mee voor de
applicatie-uren.

Afhankelijk van de geldigheid van uw be-
voegdheidspas moet u 1 of 2 praktijkbe-
geleidingen volgen. Als u 1 begeleiding
moet volgen en die is niet voldoende dan

Applicaties najaar 2012

De SBV heeft een aantal dagen per jaar de
beschikking over het VEC. Onze leden kun-
nen op die dagen, tegen een gereduceerd
tarief de baan, het plateau, de zalen en de
kantine huren. De huur is € 500,- per dag,
€ 250,- voor een halve dag en € 125,- per
twee uur. Men kan op de baan trainen
met personenauto’s, maar ook met vracht-
wagens! Alle prijzen zijn exclusief BTW.
De dagen voor de komende maanden zijn
11, 23 en 25 januari; 7, 11, 19 en 20 fe-
bruari; 12 en 29 maart; 3, 9, 10, 11, 18 en
23 april; 14, 22 en 27 mei; 3, 19 en 27 juni.

U kunt een of meer dagen en/of dagdelen
vastleggen bij de SBV. Dit doet u door een
mail te sturen aan Marjolein van Eek via
marjolein@stichtingsbv.nl met daarin de
door u gewenste datum, tijd, ruimtes en
eventuele overige zaken, zoals huurauto,
zaal, docent, et cetera. Bellen mag natuur-
lijk ook altijd!

U krijgt dan een reactie of de betreffende
datum en tijd nog beschikbaar zijn.

SBV-‘baandagen’ VEC 2013
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heeft u slechts 1 herkansing. Moet u 2 be-
geleidingen volgen dan moet de 2e vol-
doende zijn. Als dat niet het geval is heeft
u 1 keer recht op een herkansing. Mocht
de les weer als onvoldoende beoordeeld
worden, dan bent u uw bevoegdheid
kwijt en moet u opnieuw het theoretisch
examen-fase 1 en 2 afleggen en de rij-
proef doen.
Op verzoek van vele cursisten hebben wij
een cursus ontwikkeld waar wij u laten
zien en horen wat de bedoeling van de
praktijkbegeleiding is. Deze cursus bestaat
uit een dagdeel theorie en een dagdeel
praktijk. Naast de uitleg van het protocol
gaan we ook een halve dag praktijkles
geven.

Verkeerskunde (taal van de weg):
In deze cursus gaat het over de verkeers-
veiligheid in het algemeen. Hier komt ook
duurzaam veilig ter sprake. Begrippen als

stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen,
statusonderkenning en vergevings-
gezinde weg.Tevens worden de nieuwe
markeringen besproken en allerlei maat-
regelen om de weg zo veilig mogelijk te
maken. Daarom de taal van de weg.
De cursus wordt afgesloten met een
verplichte toets. (Hiervoor kan men niet
zakken).

Coaching en Feedback geven In deze
cursus wordt er aandacht besteed aan
het coachen van een leerling tijdens de
praktijkles. Instructie geven is één, maar
coachen is ook zeer belagrijk. Wat is het
verschil hiertussen en hoe pas je dit toe
in de praktijk? Hierbij wordt o.a. gebruik
gemaakt van de doel-middel methode.
Ook moet met de term ‘lerend leren’ kun-
nen verklaren en hoe ga je om met ver-
schillende leerstijlen. Verder zijn er een
aantal tips over hoe je op de juiste wijze

feedback geeft. Het bovenstaande en nog
een aantal andere zaken komt aan de
orde. Al deze onderdelen komen ook weer
kijken bij uw praktische begeleiding.
Naast bovengenoemde applicaties willen
we ook graag weer de RISopleiding aan-
bieden.

Indien er minimaal 4 mensen zijn, kan de
opleiding doorgaan.

De data:
1e dag 03 april 2012
2e dag 18 april 2012
3e dag 23 april 2012
4e dag 14 mei 2012
5e dag 22 mei 2012
6e dag 27 mei 2012

Kosten waren dit jaar 825 euro inclusief
examens. De cursus telt mee voor maxi-
maal 2 dagen theorie (= 4 dagdelen).

9 8 7 6 5 4 2 3 1

2 6 4 1 3 8 7 9 5

1 3 5 2 7 9 4 8 6

4 2 3 5 8 7 6 1 9

5 1 6 9 4 2 8 7 3

8 7 9 3 6 1 5 2 4

6 9 1 8 2 5 3 4 7

3 4 8 7 1 6 9 5 2

7 5 2 4 9 3 1 6 8

6 3 8 4 9

1 5 6

4 1 7 5

1 2 6

7 3 2 4

3 8

2 8

2 6

Sudoku Oplossing vorige keer
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Ook in 2013 organiseert de SBV weer
samen met ResponsibleYoung Drivers
(RYD) een aantal avonden voor jongeren
die in opleiding zijn voor een rijbewijs.
Jonge automobilisten krijgen een training
op de slipbaan en een extra theorieles
over de gevaren van alcohol en drugs
in het verkeer. De leerlingen krijgen door
deze extra training meer bagage mee
voor als ze straks de weg op gaan.

De jonge automobilisten oefenen met het
rijden onder speciale omstandigheden,
zoals gladde wegen of veel regen. Op
de slipbaan in Drachten worden deze om-
standigheden nagebootst en krijgen de
jongeren uitleg van een deskundige trai-
ner van de SBV hoe te handelen in deze
situaties. Ook zit-en stuurhouding komt
aan bod.

Na een uurtje op de baan, gaan de jonge-
ren naar binnen voor een interactieve
theorieles over de gevaren van alcohol

en drugs in het verkeer. Deze theorieles
wordt gegeven door een promotieteamlid
van ResponsibleYoung Drivers. Via een
spel, alcoholbrillen en een quiz krijgen de
leerlingen op een leuke en interactieve
manier kennis over de gevolgen van deze
middelen in het verkeer. Het doel is dat
de jongeren zich bewust worden van de
gevaren en zelf verantwoordelijkheid
hierin nemen.

De data voor de komende maanden:
De training is op avond van 19.15 tot uiter-

lijk 21.30 uur. Iedereen kan leerlingen hier-
voor opgeven. Per avond is er maximaal
plaats voor 18 leerlingen. Deelname
is gratis. Opgeven kan via marjolein@
stichtingsbv.nl.

Daarnaast wordt alleen het onderdeel van
de alcohol- en drugsvoorlichting ook
gegeven bij rijscholen thuis indien ze zelf
theorie geven. Wie hiervoor belangstelling
heeft of hier meer over wil weten, kan
contact opnemen met de SBV.

Drive Clean 2013

2toDrive: Gezocht begeleiders!
Op 1 november 2011 is 2toDrive, het expe-
riment begeleid rijden gestart. Jongeren
hebben vanaf die datum dé kans om eer-
der hun rijbewijs te halen! Met 16,5 jaar
kan worden begonnen met rijlessen.

Vanaf de dag dat de jongere 17 is gewor-
den, kan het rijexamen worden gedaan.
Degene die is geslaagd, mag tot zijn/haar
18de verjaardag alleen autorijden onder
begeleiding van zelf gekozen (en geregi-
streerde!) coach(es).

Voor deze coaches biedt de SBV een
cursus, die bestaat uit drie onderdelen:
1. Rit met rij-instructeur om te oefenen

in de rol van begeleider.
2. Theorie: uitleg over nieuwste regels

en gevaarherkenning.
3. Module op de slipbaan, met aandacht

voor zithouding en remmen.

Bij de cursus krijgen de deelnemers een
informatieboekje, waarin de belangrijkste
zaken voor hen zijn samengevat.

Data en tijden
Deelnemers kunnen GRATIS deel te
nemen aan deze cursus. Data voor 2013:
20 februari. 23 april, 19 juni en 26 septem-
ber. De cursus start om 19.00 uur en
eindigt om ca. 22.15 uur.
Op de website van 2toDrive staat er een
stukje over deze cursus:
http://www.2todrive.nl/nieuw/laat-de-
jongeren-vooral-hun-gang-gaan.htm

2toDrive: coach begeleid rijden (begeleiderscursus)
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Er moeten duidelijke regels komen voor
automobilisten die politie-, brandweer-
of ambulance-auto’s met hoge snelheid
tegenkomen. Bestuurders merken het
voorrangsvoertuig vaak laat op. En nadat
ze het hebben waargenomen, weten ze
niet altijd wat ze moeten doen. Dat blijkt
uit onderzoek van de Landelijke Faciliteit
Rampenbestrijding (LFR).Het onderzoek is
uitgevoerd in opdracht van het ministerie
van Veiligheid en Justitie.

“Er is weinig eerder onderzoek gedaan
naar gedrag van weggebruikers bij con-
frontatie met voorrangsvoertuigen. “In de
rijopleiding wordt veelal geleerd ruimte te
maken voor een voorrangsvoertuig, maar

er wordt niet geleerd hoe dit goed en
veilig kan. Zo weten mensen niet of ze wel
of niet door een rood verkeerslicht moe-
ten rijden om ruimte te maken en wat ze
moeten doen als ze geen ruimte kunnen
maken. Het ontbreekt de weggebruiker
aan concrete gedragsadviezen.”

Het Nederlands Instituut Fysieke Veilig-
heid (NIFV) heeft in het project voorlopige
gedragsadviezen opgesteld. In een ver-
volgproject zijn deze verder uitgewerkt.
Op het congres van 18 december 2012
worden de resultaten van het vervolg-
project bekendgemaakt.
Tussen de rijopleidingen van brandweer,
politie en ambulance op het gebied van

rijden met zwaailichten en sirene was tot
voor kort nauwelijks sprake van afstem-
ming, vindt het NIFV. “Hierdoor ontstaan
er verschillen in het rijgedrag van chauf-
feurs van voorrangsvoertuigen. Meer
eenheid in het rijgedrag van bestuurders
van voorrangsvoertuigen is wenselijk.
Hoeveel ongevallen met voorrangsvoer-
tuigen plaatsvinden, is onbekend. Wel
blijkt uit de enquête onder ruim 2000
chauffeurs van voorrangsvoertuigen dat
ruim 60 procent van de respondenten bij
een (bijna)ongeval betrokken is geweest.
Het NIFV hoopt in 2013 onderzoek te
kunnen doen naar ongevalstatistieken
van voorrangsvoertuigen in Nederland.
� Bron: verkeerspro.nl

Maak duidelijke regels bij naderend voorrangsvoertuig

Er komen nieuwe regels voor het rijbewijs
als gevolg van de derde Europese rijbe-
wijsrichtlijn. Deze richtlijn moet worden
opgenomen in de Nederlandse wet.
DeTweede en Eerste Kamer moeten het
voorstel hiervoor nog goedkeuren.
De nieuwe regels moeten ingaan vanaf
19 januari 2013.

De regels voor het rijden met een aanhan-
ger of oplegger veranderen. De rijbewijs-
categorie B geldt voor personenauto’s
met een aanhanger van maximaal 750 kilo
of een totaalgewicht van 3.500 kilo.
De nieuwe rijbewijscategorie B+ (code 96)
geldt voor personenauto’s met een aan-
hanger zwaarder dan 750 kilo en een
totaalgewicht tussen de 3.500 kilo en
4.250 kilo. De rijbewijscategorie BE geldt
voor personenauto’s met een aanhanger
of oplegger van maximaal 3.500 kilo.

Toelichting
De rijbewijscategorie B voor de personen-
auto blijft grotendeels hetzelfde als voor-
heen. De toegestane maximum massa
van het samenstel van trekkend voertuig
en aanhangwagen of oplegger met een
toegestane maximum massa van meer
dan 750 kg blijft 3500 kg. De regel dat de
toegestane maximum massa van de aan-
hangwagen of oplegger niet meer mag
bedragen dan de ledige massa van het
trekkend voertuig komt te vervallen. Met
de categorie B is het altijd toegestaan om
een aanhangwagen of oplegger voort te
bewegen met een toegestane maximum
massa van ten hoogste 750 kg.

Een combinatie van een auto en aanhang-
wagen of oplegger met een toegestane
maximum massa van meer dan 750 kg
die samen een toegestane maximum

massa tussen de 3500 kg en 4250 kg
hebben, is ook mogelijk. Hiervoor moet
men dan een examen doen dat gelijk is
aan het examen voor de categorie BE.
De persoon die het examen heeft gehaald,
mag zelf kiezen wat hij liever wil: BE of B
met code 96. Er wordt echter geen auto-
matische keuze ingebouwd voor B met
code 96. Dit betekent dat in eerste instan-
tie altijd rijbewijscategorie BE wordt afge-
geven, tenzij de examenkandidaat zelf
verzoekt om rijbewijs B met code 96 te
krijgen.

Daarnaast vallen vanaf de datum van im-
plementatie van de derde rijbewijsrichtlijn
(te verwachten op 19 januari 2013) voor
rijbewijshouders die niet eerder in het
bezit zijn geweest van categorie B de drie-
wielige voertuigen niet meer onder cate-
gorie B, maar onder categorie A.

Nieuwe regels rijbewijs B met aanhanger vanaf 2013
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Op 22 november was er een pilot rondom
de rijvaardigheidsdag. De gemeente
Smallingerland en de provincie wilden
graag uitproberen of er bij de rijvaardig-
heidsdag ook een onderdeel op de slip-
baan ingepland kon worden. Naast de
theorie-update en de praktijkrit werd er
een uur geoefend op de slipbaan. De
deelnemers oefenden met remmen op
glad en stroef wegdek.

De opkomst was enorm, 60 mensen
deden mee op ochtend of middag. Daar-
naast stonden er ook nog mensen op de
wachtlijst hiervoor. Ook de wethouder ver-
keer was bij deze pilot aanwezig. Al met al
een succesvolle bijeenkomst, die zeker
voor herhaling vatbaar is.

Rijvaardigheidsdag op het VEC te Drachten

Verminderde alertheid is een belangrijke
oorzaak van vrachtwagenongevallen op
snelwegen. Andere oorzaken zijn klapban-
den, filestaartaanrijdingen en onduidelijk-
heid rond spitsstroken. Werkgevers
helpen hun chauffeurs te weinig bij het
voorkomen van de ongevallen, terwijl ook
de werkgevers verantwoordelijkheid dra-
gen voor de verkeersveiligheid. Dat zegt
de Onderzoeksraad voor Veiligheid.
Per jaar vinden op de Nederlandse snel-
wegen gemiddeld duizend vrachtwage-
nongevallen plaats, waarbij circa 23
doden en 105 ernstig gewonden vallen.
Bovendien zijn de slachtoffers meestal de
andere weggebruikers. Dit was voor de
Onderzoeksraad voor Veiligheid aanlei-
ding om een onderzoek te starten. Op
basis van een analyse van alle dodelijke
vrachtwagenongevallen op snelwegen
tussen 2007 en 2012 heeft de Onderzoeks-
raad elf vrachtwagenongevallen op snel-
wegen uit de periode oktober 2011 en
januari 2012 onderzocht.

Verminderde alertheid is een belangrijke
oorzaak van vrachtwagenongevallen op
snelwegen; het speelt aantoonbaar een rol
bij 10 tot 25 procent van de ongevallen. Ver-
minderde alertheid wordt veroorzaakt door

vermoeidheid, bijvoorbeeld als gevolg van
lange en onregelmatige rijtijden of slechte
slaapkwaliteit. Chauffeurs en bedrijven den-
ken ten onrechte dat het naleven van de rij-
en rusttijden genoeg is om vermoeidheid te
voorkomen. Uit berekeningen van Rijkswa-
terstaat blijkt dat er in Nederland een tekort
van 1800 vrachtwagenparkeerplaatsen be-
staat, waardoor chauffeurs te weinig gele-
genheid hebben om de vereiste rust te
nemen. Daarnaast zijn chauffeurs minder
alert door afleiding in de cabine omdat zij
bellen, de boordcomputer gebruiken of
eten en drinken pakken.

Twee derde van de dodelijke kop-staart-
botsingen met vrachtwagens gebeurt bij
beginnende files. Ook hier speelt vermin-
derde alertheid een grote rol. Bij opko-
mende files tonen de matrixborden boven
snelwegen soms maximumsnelheden die
afwijken van de werkelijk gereden snelhe-
den. Bovendien ontbreekt duiding van de
oorzaak van de snelheidsvermindering
(file, wegwerkzaamheden, et cetera). Hier-
door kan het systeem verkeerde verwach-
tingen wekken, waardoor het risico op
aanrijdingen groter wordt, aldus de Raad.
Verder denken veel chauffeurs dat na een
klapband op het voorwiel een ongeval on-

vermijdelijk is. Verlies van controle over
het voertuig kan de chauffeur echter voor-
komen door bij een klapband de juiste
handelingen te verrichten en niet meteen
te remmen. Bovendien kunnen klapban-
den voorkomen worden door de banden-
spanning continu te monitoren. Het
onderzoek waarschuwt ook dat spitsstro-
ken aanvankelijk een voordeel opleveren
voor de verkeersveiligheid vanwege de
extra capaciteit, maar dat zij door de ver-
wachte groei van de verkeersintensiteit in
de toekomst juist onveiliger worden.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid vindt
dat de branche- en ondernemersorganisa-
ties in de transportsector maatregelen
moeten nemen die chauffeurs in staat
stellen om veilig deel te nemen aan het
verkeer. De minister van Infrastructuur en
Milieu moet zorgen dat er voldoende
vrachtwagenparkeerplaatsen zijn; dat ver-
keersveiligheid een verplicht onderdeel is
van de nascholing van vrachtwagenchauf-
feurs; dat informatievoorziening boven de
snelwegen verbetert en dat geen nieuwe
spitsstroken aangelegd worden totdat
duidelijk is bij welke verkeersintensiteit de
spitsstrook een nadelig effect heeft op de
verkeersveiligheid. � Bron: verkeersnet.nl

Onduidelijke spitsstroken medeoorzaak vrachtwagenongevallen


