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• Lichte groei van aantal leerlingen rijschoolbranche in 2011  
De rijschoolbranche kent dit jaar een lichte groei na het rampjaar 
2010. In de eerste twee kwartalen van 2011 werden 1,6% meer B-
kandidaten opgeleid voor het eerste auto-examen dan dezelfde 
periode vorig jaar. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van het CBR. Het 
CBR-slagingspercentage voor de B-praktijkexamens is vergelijkbaar 
met vorig jaar. Kwartaal 1: 49,7% (was [...]
Lees verder...

• Engelse amateur-rijinstructeur overreden door leerling  
De moeder van een 17-jarig meisje is in Engeland overleden nadat ze 
door haar dochter, die ze zelf rijles aan het geven was, werd 
aangereden. De moeder gaf op dat moment aanwijzingen tijdens het 
inparkeren, terwijl ze achter de auto stond. In Engeland mag een 17-
jarige rijles krijgen van iedereen met een rijbewijs. Enige voorwaarde 
[...]
Lees verder...

• Nieuw RVV België tegen wildgroei onofficiële verkeersborden  
België krijgt vanaf volgende zomer een nieuw verkeersreglement 
(RVV): 216 pagina’s en 540 verplichtingen lang. Hiermee zouden een 
hoop zaken vereenvoudigd moeten worden. De vorige wegcode 
dateert van 1975 en is heel vaak aangepast. Opvallend zijn de vele 
nieuwe verkeersborden om de wildgroei aan onofficiële 
verkeersborden tegen te gaan. Verkeersborden Er komen onder meer 
nieuwe [...]
Lees verder...

• Korting op autoverzekering ouderen na volgen opfriscursus  
Verzekeringsmaatschappijen moeten bestuurders van 55 jaar en 
ouder uit de Amerikaanse staat Pennsylvania 5 procent korting geven 
op hun autoverzekering als ze met succes een opfriscursus volgen. 
Dat is wettelijk vastgelegd door de staat. De cursus begint met een 
acht uur durende sessie. Daarna moeten om de drie jaar een vier uur 
durende opfriscursus gevolgd [...]
Lees verder...

• Nieuw verkeersbord België voor fietsers door rood  
België introduceert een nieuw verkeersbord waarbij fietsers door het 
rode licht mogen rijden. Een driehoekig bord met een rode rand, 
waarop in het zwart een fiets en een pijl staan afgebeeld. De eerste 
exemplaren van het verkeersbord worden in het najaar geplaatst. Het 
Belgisch parlement heeft vorige week het wetsvoorstel goedgekeurd 
waardoor fietsers die rechts [...]
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Lees verder...
• Bijdrage aan Kamer van Koophandel gaat met 25% omlaag  

De prijzen die de Kamer van Koophandel hanteert zal in de komende 
jaren 25% moeten dalen. Dat heeft minister Verhagen van het 
ministerie Economie, Landbouw en Innovatie aangekondigd in de 
Tweede Kamer. Vanaf 2012 zal de heffing jaarlijks dalen met 10% 
totdat uiteindelijk de lasten voor een verplichte inschrijving met 25% 
zijn gedaald. Bijdrage Kvk [...]
Lees verder...

• VZW bezorgd over Belgisch plan fietsers rechtsaf door rood  
BELGIË – De Belgische Voetgangersbeweging vzw maakt zich grote 
zorgen over het voorstel van de Kamercommissie Infrastructuur om 
fietsers in België toe te laten rechtsaf te slaan bij rood. De regel 
werkt volgens de Voetgangersbeweging conflicten in de hand tussen 
voetgangers die via het zebrapad oversteken of willen oversteken en 
fietsers die legitiem door rood [...]
Lees verder...

• Belastingvrije Ford Fiesta ECOnetic vanaf 15.995 euro  
AUTOVANDAAG – Ford’s nieuwe Fiesta ECOnetic staat vanaf nu bij de 
dealer. De tweede generatie is nog zuiniger dan zijn voorganger en 
daardoor wegenbelasting- en BPM vrij. Bijtellers betalen slechts 14% 
over de vanafprijs: 15.995 euro. Dankzij de nieuwe 1.6 TDCi 95 pk 
diesel, langere versnellingen en het aerodynamicapakket – met onder 
meer 14 inch [...]
Lees verder...

Vacaturebank

• Rijinstructeur, cat. B  , Verkeersschool De Bogerd, Schouwen-  
Duiveland

• Rijinstructeur, cat. B  , WOLF rijbewijsshop, Breda, Amsterdam,   
Vlissingen, Den Bosch

• Plaats gratis uw vacature op VerkeersPro.nl  

Krijg gratis een link naar uw website op VerkeersPro.nl.
Contact: verkeerspro.nl, Parkstraat 4, 4818 SJ Breda, tel: 076-5153556, KVK: 20129682
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