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One Vision of Vision Zero: 
minder verkeersslachtoffers door proactieve provincies

gebaseerd op geregistreerde aantallen. 
En de registratiegraad staat in ons land 
onder druk.

Maar toch: een goede score voor 
Nederland, en dat is geen toeval. Het is te 
danken aan de jarenlange en gezamen-
lijke inzet van rijksoverheid, gemeenten, 
maatschappelijke organisaties als ANWB 
en Fietserbond en natuurlijk: de provin-
cies! Belangrijk is ook dat ons land al 

Het aantal verkeersdoden bedroeg vorig 
jaar in ons land 570. Dat zijn er natuur-
lijk 570 te veel, maar volgens de laatste 
internationale statistieken doet alleen 
Malta het statistisch gezien beter dan 
Nederland. Wat trouwens komt doordat 
Malta veel wegen langs steile kusten 
heeft:  sommige verkeersdoden eindigen 
daardoor vaak onder het kopje ‘verdrin-
king’. Maar dit terzijde. Ook terzijde, maar 
niet onbelangrijk: de statistieken zijn 

Heeft u ook het idee dat de tijd zo snel gaat? Het lijkt of 2016 nog maar net begonnen is en nu is het alweer september! Voordat 
we het weten is het kerst en staat 2016 voor de deur. De komende maanden moet er echter nog heel wat gebeuren. Zo nemen we 
op 19 november afscheid van een van de oprichters van onze SBV, Jappie van der Veen. 
Na meer dan 22 jaren gaat hij ons verlaten. We hopen dat u allemaal aanwezig zult zijn bij dit afscheid!

Daarnaast staan er allerlei andere zaken op de agenda zoals verkeersmarkten, verkeerslessen, rijvaardigheidstraining, scoot-
mobieltrainingen. En dan heb ik de activiteiten zoals applicaties en activiteiten voor jullie leerlingen nog niets eens genoemd. 
Kortom, er is veel werk dat we samen met jullie doen, waardoor de tijd snel zal blijven verstrijken. Het zij zo.

Mve

Nederland was jarenlang wereldkampi-
oen in het terugdringen van het aantal 
verkeersslachtoffers. Dàt blijven, en niets 
minder, was de nationale ambitie in 2008. 
Het communicatiebureau dat eraan mee-
dacht is er nog altijd trots op. Het is dan 
ook een prachtig doel: wereldkampioen… 
En het werkt: landen met een ambitieuze 
doelstelling voor verkeersveiligheid doen 
het stukken beter dan landen zonder zo’n 
doelstelling.

Nr. 50, september 2015



- zonder ingrijpende maatregelen gaan 
halen. Dat komt in belangrijke mate door 
het aantal oudere fietsers, iets waar dus 
terecht veel aandacht voor is.

Onze systematische aanpak van 
verkeers  onveiligheid - Duurzaam Veilig 
Wegverkeer - wordt in het buitenland vaak 
geprezen. Tegelijkertijd kijken steeds meer 
mensen voor inspiratie naar Zweden.  En 
daar kunnen we wat van leren: wat 
 hebben de Zweden wat wij niet hebben? 
Ik zie daarbij even af van Volvo, want 
dat is welbeschouwd een Chinees merk. 
(Maar wel heel duidelijk als het om veilig-
heidsambities gaat trouwens.)

Op de eerste plaats hebben de Zweden 
een mooi etiket: ‘Vision Zero’. Het doel is 

vroeg heeft gekozen voor een systema-
tische aanpak van onveilige wegen en van 
onveilig gedrag op die wegen.

Het motto: ongevallen voorkomen door 
de feilbare en kwetsbare mens als uit-
gangspunt te nemen en duidelijke en 
‘vergevingsgezinde’ wegen aan te leggen. 
Klinkt bijna poëtisch maar het doel is dui-
delijk: wegen met een duidelijke functie 
die fouten helpen voorkomen en - als het 
tòch misgaat - de gevolgen van ongeval-
len zoveel als mogelijk beperken.

Overigens is het beeld voor het aantal 
ernstig verkeersgewonden minder posi-
tief: het is zelfs onwaarschijnlijk dat we 
de doelstelling - maximaal 10.600 ernstig 
verkeersgewonden per jaar vanaf 2020 
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duidelijk en simpel: verkeersdoden zijn 
onaanvaardbaar, nul slachtoffers is het 
doel. Overigens is dat geen letterlijk doel, 
maar als moreel uitgangspunt is het wel 
heel duidelijk en ook aansprekend.

Op de tweede plaats benut men in 
Zweden veiligheidsindicatoren - zogehe-
ten “Safety Perfomance Indicators” ofwel 
SPI’s - om bestuurlijke afspraken te maken 
over wie wat doet. U kunt denken aan 
het percentage snelheidsovertreders of 
bestuurders met teveel alcohol op, maar 
ook aan de kwaliteit van infra structuur. 
Die indicatoren zijn niet in Zweden uit-
gevonden: dat is vooral in internatio-
naal verband gebeurd. Met een stevige 
inbreng van Nederland. Wat apart is aan 
Zweden is dat die indicatoren daar heel 
nadrukkelijk gebruikt worden om bestuur-
lijke afspraken te maken over wie wat 
doet.

Een aansprekend doel en duidelijke 
afspraken. Dat is allebei heel goed. Maar 
wij hebben een troef: de provincies. Die 
hebben ze wel in Zweden, maar ze spelen 
geen actieve bestuurlijke rol. En dat is bij 
ons gelukkig wel anders! Provincies zijn in 
ons land niet alleen verantwoordelijk voor 
de veiligheid van de provinciale wegen 
en voor de veiligheid op die wegen, ze 
 hebben daarnaast ook een belangrijke 
regievoerdersrol binnen de provincies, 
met name richting gemeenten.

Die belangrijke schakelrol in ons weg-
verkeer spelen de provincies met verve. 
Een aantal Nederlandse provincies han-
teert voor verkeersdoden bijvoorbeeld 
een nuldoelstelling (zoals Limburg met 
“Maak van de nul een punt”). Dat getuigt 
van ambitie en het zorgt ook voor veel 
aandacht. Belangrijker nog is dat de 
 provincies in IPO-verband het initiatief 
hebben genomen om de verkeersveilig-
heid op een proactieve manier te verbe-
teren. Proactief? Ja: het doel is om niet te 
reageren als het al mis is gegaan, maar 
om zoveel mogelijk ongevallen te voor-
komen. Hoe? Door op voorhand, bijvoor-
beeld bij groot onderhoud, díe maatrege-
len te nemen waarvan je mag verwachten 
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delijke en effectieve samenwerking met 
rijk en gemeenten, en tussen provincies 
onderling.

Dat perspectief moeten we waarmaken. 
Met z’n allen. Want één ding is duidelijk: 

dat zij voor meer veiligheid zullen zorgen. 
En dat is slim: waarom immers de put pas 
dempen als het kalf er al in gevallen is?

De provincies willen nu met behulp van 
veiligheidsindicatoren gaan inschatten 
waar de grootste risico’s zitten en waar 
dus met prioriteit actie geboden is. Is het 
de inrichting van de weg, of ligt het aan 
de omgeving? Of is er sprake van een 
hardnekkige groep weggebruikers die zich 
op een bepaalde plek niet aan de snel-
heidslimiet houdt?

De afgelopen jaren is door de provin-
cies geïnvesteerd in deze aanpak en is 
samen met SWOV ProMeV ontwikkeld: 
een systeem waarmee de veiligheid van 
verkeerssituaties vooraf in kaart kan 
worden gebracht (ProMeV = Proactief 
Meten van Verkeersveiligheid). En dat 
biedt - naar Zweeds voorbeeld - perspec-
tief voor maatregelen en voor een dui-

Ook in 2015 organiseert de SBV weer 
samen met Responsible Young Drivers 
(RYD) een aantal avonden voor jongeren 
die in opleiding zijn voor het 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. Deze trai-
ning heet Drive Clean.

De jonge automobilisten oefenen met het 
rijden onder speciale omstandig heden, 
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 jon-
geren naar binnen voor een interactieve 
theorieles over de gevaren van alcohol 

Gratis training Drive Clean 2015

en drugs in het verkeer. Deze theorieles 
wordt gegeven door een promotieteamlid 
van Responsible Young 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.

Data  
(iedere leerling doet maar één keer mee!): 
donderdag 15 oktober 
dinsdag 17 november

De training is op avond van 19.15 tot uiter-
lijk 21.30 uur.

Iedereen kan leerlingen hiervoor opgeven. 
Per avond is er plaats voor maximaal 20 
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 belangstel-
ling heeft of hier meer over wil weten, kan 
contact opnemen met de SBV.

alleen een systematische aanpak van ver-
keersonveiligheid werkt. Minder verkeers-
doden en minder ernstig gewonden is 
alleen haalbaar als je er met z’n allen voor 
staat èn gaat. Als er eenheid is in visie en 
beleid. Waardoor de weggebruiker weet 
waar hij of zij aan toe is. Waardoor geld 
effectief wordt ingezet en maatregelen 
maximaal werken. Want misschien heb-
ben we in Nederland geen Vision Zero, 
maar komen we wel tot One Vision!

Over de auteur: Peter van der Knaap is 
directeur-bestuurder van SWOV - Instituut 
voor Wetenschappelijk Onderzoek 
Verkeersveiligheid.

Deze column is eerder op de website 
van het IPO als Zomercolumn gepubli-
ceerd. Kijk voor een overzicht van alle 
IPO Zomercolumns op http://ipo.nl/
over-het-ipo/ipo-zomercolumn
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1 juni 2011 ben ik definitief voor mezelf 
begonnen en heb er tot op de dag van 
vandaag geen spijt van. Wat een geweldig 
vak is dit, als ik weer terug denk aan de 
woorden van mijn oom had ik het al veel 
eerder moeten doen. In de toekomst wil 
ik ook nog graag mijn instructie voor BE 
doen.

Verder als ik niet aan het lessen ben, mag 
ik heel graag vissen. Het is een heerlijke 
ontspanning. Zelf heb ik ook altijd gevoet-

bald bij de VV Zuidhorn maar door een 
knieblessure moest ik er in 2004 mee 
stoppen en sindsdien doe ik nog veel vrij-
willigerswerk voor de vv. Daarnaast ben 
ik ook nog 25 jaar lid geweest van het ZAT 
(Zuidhorner Amateur Toneel) ook dit was 
en is een geweldige hobby

O ja, en ik ben natuurlijk nog steeds 
(gelukkig) getrouwd: inmiddels al 21 jaar 
en heb drie kinderen: een zoon van 20, 
een dochter van 17 en een dochter van 
13 jaar. 

En bij deze wil ik de pen graag doorgeven 
aan Gert de Vries.

op de tocht te staan omdat de postbodes 
eruit moesten. Mijn functie werd dan over 
genomen door mijn teamcoach. Ik kon 
uiteraard wel blijven, maar wel moest ik 
dan een functieschaal inleveren en dat 
was ik niet van plan.

Denkend aan de woorden van mijn oom, 
heb ik voor mezelf de knoop doorgehakt 
en de opleiding tot rijinstructeur in 2010 
gevolgd . Met een goede ontslagregeling 
bij de post ben ik mijn eigen rijschool 

begonnen. Natuurlijk heb ik eerst goed 
om mij heen gekeken of dit wel haalbaar 
was en of ik wel een volle agenda zou 
krijgen. Door het vele advies van anderen 
die allemaal zeiden: ”Rob, moet je doen 
want je kent genoeg mensen en jouw ken-
nissenkring is natuurlijk heel groot door 
de horeca en de voetballerij”. 

Mijn instructeurspas heb op 11 april 2011 
gehaald. Ik werkte nog bij de post ik had 
inmiddels al zeven leerlingen op de lijst 
staan en ben in mijn vrijetijd begonnen 
met lessen, in de auto van Rijschool Sake 
van der Wal ( die ik later op papier ook 
heb overgenomen) .

Als eerste wil ik natuurlijk Johan 
Schreuder bedanken voor de pen, Johan, 
bedankt.

Mijn naam is Rob Winkel. Ik woon in 
Zuidhorn. Ik ben geboren op 31 decem-
ber 1965 in Groningen. Tot mijn 16de jaar 
heb ik in Groningen gewoond aan de 
Boerhavelaan. In mei 1982 zijn wij naar 
Zuidhorn verhuisd, omdat mijn ouders 
daar een horecabedrijf wilden beginnen 
(natuurlijk in overleg met mij en mijn 
broer) zodat wij het later zouden kunnen 
overnemen. Na een enige verbouwing 
zijn we in mei 1983 open gegaan en 
het bedrijf kreeg de naam “Café-Bar De 
Opstal” In mijn school periode hielp ik in 
de weekenden altijd mee achter de bar en 
in de keuken. Zelf zat ik toen op de mavo. 
Na de mavo ben ik naar de culinaire vak-
school gegaan om zo eventueel als kok 
verder te gaan. 

Al met al leek me de keuken niet alles en 
ben ik in 1991 bij de post terecht geko-
men toen nog PTT Post. In de weekenden 
zat ik in de horeca achter de bar. Dit heb 
ik al met al 25 jaar gedaan 20 jaar bij 
mijn ouders en daarna nog 5 jaar bij de 
nieuwe eigenaar. Ik wilde het bedrijf niet 
overnemen omdat ik zelf in de horeca 
ben opgegroeid en mijn kinderen dit niet 
aan wilde doen. Altijd aan het werk en 
weinig tijd voor de kids, en zo hebben 
mijn ouders het in 2002 verkocht wegens 
gezondheidsredenen. 

Mijn oom Johan van Ingen was rij-
instructeur en vroeg mij in 1992 om bij 
hem te komen werken want hij vond mij 
er wel geschikt voor. Ikzelf zat zelf net bij 
de post ,en in die tijd was je verzekerd van 
werk tot je 65ste, tenminste dat zeiden 
ze, dus heb ik dat aanbod afgeslagen. Zo 
gingen de jaartjes voorbij en inmiddels 
had ik bij de post een leidinggevende 
functie (het inplannen en aansturen van 
de postbezorgers).

Zoals iedereen weet ging het slechter met 
de post en mijn functie kwam als eerste 

Geef de pen door aan Rob Winkel
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gegeven aan basisschoolleerlingen en 
is in samenwerking met Veilig Verkeer 
Nederland een verkeerslesbrief voor hen 
ontwikkeld.

Bron: verkeerspro.nl

ogen regelmatig laat controleren. Eén op 
de tien automobilisten die niet optimaal 
ziet is echt teveel. We hopen uiteraard dat 
dit onderzoek uitwijst dat er sprake is van 
een verbetering.”

Terwijl in het onderzoek wordt bekeken 
in hoeverre automobilisten niet goed 
genoeg zien, wijst VVN nog op andere 
factoren die zichtbelemmerend werken in 
het verkeer:
 -  laagstaande zon en bijbehorende 
schittering op de weg;

 - slecht weer zoals regen of sneeuw;
 - vieze autoruiten;
 - vieze (zonne)brilglazen.

Volgens Pearle-directeur Herron van der 
Sluis moet goed zien net zo vanzelfspre-
kend zijn in het verkeer als het dragen van 
een gordel. “Vanuit het oogpunt van vei-
ligheid in het verkeer, is het belangrijk dat 
iedere automobilist goed ziet. Dit is niet 
alleen belangrijk voor de automobilist zelf 
maar zeker ook voor andere verkeersdeel-
nemers, zoals fietsers en wandelaars.”

Naast deze metingen worden door heel 
Nederland 100.000 snapbands weg-

Men kan op de baan trainen met perso-
nenauto’s, maar ook met vrachtwagens!

U kunt een of meer dagen en/of dagdelen 
vastleggen bij de SBV. De kosten zijn 125 
euro (exclusief BTW) per twee uur.

Dit doet u door een mail te sturen aan 
Marjolein van Eek via marjolein@stich-
tingsbv.nl met daarin de door u gewenste 
datum, tijd, ruimtes en eventuele overige 
zaken, zoals huurauto, zaal, docent, et 
cetera. Bellen mag natuurlijk ook altijd!

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

SBV-‘baandagen’ VEC 2015

Landelijk onderzoek naar slecht zicht achter het stuur
In september is de aftrap gedaan van een 
grootschalig onderzoek naar slecht zicht 
van automobilisten in het verkeer. Bij een 
mobiel oogmeetstation bij tankstation 
Total Oudenhorst in Woudenberg en bij 
alle vestigingen van Pearle Opticiens 
in Nederland, die mede-initiatiefnemer 
is van het onderzoek met Veilig Verkeer 
Nederland (VVN), kunnen alle automobi-
listen hun ogen laten meten.

De hoop is dat het onderzoek genaamd 
‘Goed zien in het Verkeer’ kan uitwijzen 
dat er minder dan één op de tien auto-
mobilisten niet optimaal ziet. Dat bleek 
namelijk uit eerder soortgelijk onderzoek 
in 2011. Toen bleek dat al deze bestuurders 
beter zouden kunnen zien door het dragen 
van een bril of een aanpassing van de 
sterkte van de brillenglazen.

VVN roept automobilisten op om mas-
saal mee te doen aan het onderzoek. 
“Het klinkt als een open deur, maar heel 
veel verkeersellende is te voorkomen 
als automobilisten goed kunnen zien”, 
zo zegt woordvoerder Rob Stomphorst. 
“Wij vinden het daarom belangrijk dat 
iedereen die in de auto stapt, zijn of haar 



6

ROBin Hood zei vroeger al :”De boog kan 
niet altijd gespannen zijn”. En sa ist mar 
krekt!
Ook verkeersdocenten en rijinstructeurs 
moeten af en toe van enige rust kunnen 
genieten.

Dit bracht het bestuur van de ABL op het 
idee, om eens een uitje te organiseren 
met een “educatief” karakter voor haar 
hardwerkende en welwillende leden. Na 
een kleine rondvraag onder de leden, 
bleek al snel, dat hier enorm veel animo 
voor was en aangezien er snel geboekt 
diende te worden, was er weinig tijd te 
verliezen. De reis is gepland voor eind 
oktober en zal ons brengen naar het 
land waar de mensen nog eigenwijs met 
hun eigen valuta betalen, waar men nog 
links rijdt en waar Louis van Gaal de taal 
met prachtige uitspraken heeft verrijkt. 
Oftewel, we gaan naar Engeland varen! 

Misschien ging alles wel iets te snel voor 
de meesten, want achteraf bleek, dat veel 
meer mensen graag waren meegereisd, 
zelfs zoveel, dat we bijna zelf een boot 
hadden kunnen kopen, om de overtocht 
mee te maken. Ik zag dat al voor me....
Nico aan het roer, pet een beetje schuin 
op zijn verweerde kop, papegaai op de 
schouder, Marinus in de kombuis, voor 

gebruik gemaakt van de doel-middel 
methode. Ook moet men de term ‘lerend 
leren’ kunnen verklaren en hoe ga je om 
met verschillende 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.

Kosten zijn € 130,--.

Op dinsdag 1 december: voertuigbeheer-
sing (ook RIS)
Het benoemen en verklaren van:
 -  Het belang van een geautomatiseerde 
voertuigbeheersing en wanneer hier 
sprake van is (comfortabel, 50% van de 
rijopleiding).

 -  De opbouw en schematische volgorde 
van het aanleren van voertuigbeheersing

 -  Doel-middel in voertuigbeheersing. 
(gebruik van bijzondere manoeuvres 
en andere scripts/verkeersopgaven bij 
aanleren).

 -  Het gebruik van meerdere praktische 
toetsoefeningen en creatieve 
oplossingen.

 -  Het gebruik maken van de “zone van de 
naaste ontwikkeling”.

 -  Lerend leren en het RIS-boek van de 
RIS-leerling.

In het najaar 2015 verzorgt de SBV weer 
een aantal applicatiecursussen en andere 
cursussen in het VEC.

Op dinsdag 27 oktober: Alcohol, drugs en 
medicijnen in het verkeer.
Doel: Inzicht geven in alcoholgebruik, 
drugsgebruik, gebruik van medicijnen, 
(overmatige) vermoeidheid, slaapdepriva-
tie in combinatie met het rijgedrag tijdens 
rijles en het besturen van voertuigen.

Het vroegtijdig signaleren van het gebruik 
van genoemde middelen draagt bij aan 
een hogere verkeersveiligheid.

De rijinstructeur kan tijdens de rijlessen 
de leerling bewust(er) maken van de 
invloed en de gevolgen van het gebruik 
van deze middelen.

Kosten zijn € 130,--.

Op dinsdag 17 november: Coaching en 
feedback (ook RIS).
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 belangrijk. Wat 
is het verschil hiertussen en hoe pas je 
dit toe in de praktijk? Hierbij wordt o.a. 

 -  De voordelen van toetsen (modules, TTT, 
RIS-toets).

 -  De gebieden en wegcategorisering 
volgens Duurzaam Veilig.

 -  Het juiste gebruik en juist invullen van 
de instructiekaart (doel-middel, fases, 
stap 1 t/m 8).

 -  Het juiste gebruik van zelfreflectie (rijles, 
module, fase).

Kosten zijn € 130,--.

Opgeven kan via marjolein@stichtingsbv.
nl of 0512-544610.

Applicaties najaar 2015

Column
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zoek eerdere aannames van de afgelopen 
dertig jaar onderuit waarin twijfels waren 
over de toegevoegde waarde van rij-
instructie. In de Verenigde Staten kwam 
begin jaren tachtig een studie naar buiten 
waarin de effectiviteit van rijles in twijfel 
werd getrokken.

Het huidige onderzoek is uitgevoerd 
aan de hand van de rijgegevens van 
151.800 tieners die hun voorlopig rij-
bewijs behaalden tussen 2003 en 2010. 
Dit rijbewijs voor beginnend bestuurders 
geldt zes maanden en houdt in dat zij na 
middernacht niet zonder toezicht mogen 
rijden. Daarnaast is het verboden om met 
meer dan een bevriende tiener in de auto 
te rijden.

Hierbij de nieuwe opgave.

Oplossingen vorige Sudoko:

SUDOKO

8 7 3 1 4 6 5 9 2

6 1 9 5 3 1 7 4 8

5 4 2 9 8 7 6 1 3

2 3 6 7 9 4 1 8 5

4 5 8 6 1 3 9 2 7

1 9 7 2 5 8 4 3 6

9 6 5 8 2 1 3 7 4

7 2 4 3 6 9 8 5 1

3 8 1 4 7 5 2 6 9

3 2 9

8 6

6 1 9 8

2 5 6

1 4 7

8

7 3

6 5 8

2 9

50 man rösti bereidend, Peet en Grietje 
voorop de plecht een scène naspelend 
uit de “Titanic”: Tjeerd, Sietse en Henk 
lallend in het vooronder, sterke verhalen 
vertellend en Janke en Rinze, als vanouds 
stoere zeemansliederen zingend. ‘T is 
misschien maar beter zo, want met de 
Titanic liep het ook niet goed af en op een 
zeemansgraf staan nooit rode rozen.... 

Om even terug te komen op het educa-
tieve karakter van deze reis: er staat een 
bezoek gepland aan een nog nader te 
bepalen rijschool, waarschijnlijk  Driving 
Academy Berend Horse. Dit alles dient in 
één weekend te geschieden en vóór zon-
dagmiddag 14.30 terug!!! (de Friese 
derby).

Dus heren (we noemen geen namen, 
maar ze zijn hierboven reeds even 
genoemd): op tijd terug uit de pub, want 
de boot wacht niet en het is een verrekt 
eind zwemmen terug naar Nederland!!

Van uw vliegende reporter T.K.

Automobilisten die professionele rijles 
hebben gevolgd, maken minder kans 
om betrokken te raken bij een verkeers-
ongeval en om een verkeersboete op 
te lopen. Dat blijkt uit onderzoek van 
wetenschappers aan de University 
of Nebraska-Lincoln in de Verenigde 
Staten. In de studie werden acht jaar lang 
ruim 150.000 automobilisten jonger dan 
twintig jaar gevolgd. 

Jonge bestuurders die geen rijles hebben 
gevolgd, maken 75 procent meer kans op 
een boete, 16 procent meer kans op een 
verkeersongeval en 24 procent meer kans 
om betrokken te raken in een ongeval 
waarbij doden of gewonden vallen.
De wetenschappers halen met dit onder-

Bewijs voor positief effect van rijles op 
verkeersveiligheid
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Ook de cijfers van het aantal ongeval-
len zijn opvallend. Van de groep met 
rijles was 11,1 procent betrokken bij een 
auto-ongeluk, tegenover 12,9 procent 
in de andere groep. 2,1 procent van de 
professioneel opgeleide automobilisten 
was betrokken bij een ongeluk dat gewon-
den of doden tot gevolg had, tegenover 
2,6 procent bij de andere groep.
De onderzoekers zijn blij met de resulta-

De groep automobilisten bestond voor 
ongeveer de helft uit tieners die profes-
sionele rijles hadden gevolgd, terwijl de 
andere helft les had gekregen van een 
ouder of andere volwassene. 10,4 procent 
uit de eerste groep kreeg gedurende de 
onderzoeksperiode een boete voor ver-
keersovertredingen tegenover 18,3 pro-
cent van de groep die geen rijles achter de 
rug had.

CBR staat ondersteunende systemen in lesauto toe tijdens rijexamen

ten. “De resultaten zijn extra betekenisvol 
omdat we de grootste risicogroep  hebben 
onderzocht. Rijles lijkt een verschil te 
maken voor jonge automobilisten op het 
punt dat het risico voor hen het hoogst is.”

Bron: verkeerspro.nl

Reserveer in uw agenda

19 november 2015

Informatieavond SBV, en 
afscheid Jappie van der Veen

Van der Valk Drachten

U komt toch ook?!

CBR staat ondersteunende systemen in 
lesauto toe tijdens rijexamen

Examenkandidaten mogen vanaf 1 januari 
2016 moderne ondersteunende systemen 
gebruiken tijdens de rijexamens voor de 
personenauto en de personenauto met 
aanhangwagen. Hiertoe heeft het CBR 
besloten in overleg met de rijschool-
brancheverenigingen. Daarmee volgt het 
de technologische ontwikkelingen waarbij 
steeds meer personenauto’s beschikken 
over de zogeheten Advanced Drivers 
Assistance Systems (ADAS). Ook sluit het 
hiermee aan op de rijexamens voor de 
beroepschauffeurs waar het gebruik van 
ADAS al langer is toegestaan.

“Het gebruik van ADAS tijdens het rij-
examen is vrijwillig. Met het toestaan 
daarvan verandert het examen niet. De 
examinator beoordeelt de rijvaardigheid 
van de examenkandidaat en niet het 
gebruik van ondersteunende systemen”, 
licht het CBR toe.

Een kandidaat moet ondanks een dode-
hoekverklikker toch goed blijven kijken in 
de buitenspiegel. Systemen zijn immers 
niet onfeilbaar. Zo blijkt uit Amerikaans 
onderzoek dat motorrijders in 75% van de 
gevallen niet worden opgemerkt door een 
dodehoekverklikker.

Adaptive cruise control zorgt automatisch 
voor een bepaalde afstand tot de voor-
ganger. Stel dat een examenkandidaat dit 
systeem op de snelweg heeft ingesteld 

op 120 km per uur. Achter een vracht-
wagen wordt de snelheid dan aangepast 
naar 80 km per uur. Als de kandidaat gaat 
uitvoegen en de vrachtwagen niet meer 
wordt gevolgd, neemt de snelheid weer 
toe naar 120 km per uur. De kandidaat 
moet nu zelf de snelheid aanpassen aan 
de situatie bij het uitvoegen.

Systemen die het rijden van de auto-
mobilist overnemen, blijven verboden 
tijdens het examen. Op dit moment hoort 
alleen het automatisch inparkeren daarbij. 
Tussen half september en begin decem-
ber worden de opleiders voorgelicht over 
het voorgaande tijdens een examen-
plaatsoverleg in diverse locaties. Hiervoor 
wordt een uitnodiging verstuurd via de 
e-mail. Ook worden de data en de locaties 
vermeld in de CBR Info.

Het gebruik van de dodehoekverklikker 
in de auto tijdens het praktijkexamen 
werd onlangs verboden door het CBR in 
afwachting van het nu genomen besluit. 

De kwestie werd besproken naar aanlei-
ding van bezwaar van een Dordrechtse 
rijschoolhouder, die vond dat het hulp-
middel in de lesauto goedgekeurd moest 
worden tot het moment dat dit besluit 
definitief is.

Het gaat om Erma Pieper-van der Post 
van autorijschool Arnold in Dordrecht. In 
haar lesauto zit automatisch een dode-
hoekverklikker ingebouwd, en zij ervaarde 
dat alle examinatoren hier wisselend mee 
om gingen: soms mocht het hulpmiddel 
aan blijven, soms moest hij direct uitge-
schakeld worden. Eerder bleek ook al dat 
andere rijinstructeurs tegen wisselende 
reacties van examinatoren aanlopen.

Vanaf 1 janauri is er dus een uniform 
beleid binnen het CBR. Tot die tijd is het 
gebruik van dergelijke systemen officieel 
niet toegestaan. Tot die tijd moeten deze 
systemen tijdens het examen uit, net als 
nu.


