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• CBR wijzigt toelatingseisen voor tussentijdse toets en RIS  
Kandidaten mogen vanaf 1 september alleen een tussentijdse toets of 
RIS-toets voor de auto (cat. B) en motor (cat. AVD) afleggen, als de 
kandidaat op dat moment al geslaagd is voor het theorie-examen van 
de betreffende categorie (ook een militair theorie-examen). Nu is dit 
ook toegestaan voor kandidaten die ‘slechts’ in het bezit zijn van [...]
Lees verder...

• Rijles in een Porsche met dubbele bediening bij Heezen  
Rijles geven in een Porsche met dubbele bediening. Een aantal 
rijinstructeurs van Rijschool Jan Heezen uit Aalst-Waalre heeft sinds 
een paar maanden regelmatig dat genoegen. Vanwege de zware 
koppeling door het hoge vermogen mogen de leerlingen alleen sturen 
en soms ook een beetje gas geven. De rijschool gebruikt de 
sportwagen vooral voor promotie-activiteiten. “We staan [...]
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...

• Een op drie vakantie-automobilisten rijdt 5 uur achter elkaar  
Eén op de drie automobilisten rijdt meer dan vijf uur achter elkaar 
wanneer ze met de auto op vakantie gaan, terwijl aanbevolen wordt 
om om de twee uur te pauzeren. Dat blijkt uit een 
verkeersveiligheidsonderzoek van Goodyear Dunlop, waarbij 5.600 
automobilisten in Europese landen werden ondervraagd. 
Vermoeidheid blijkt één van de belangrijkste oorzaken van 
ongevallen [...]
Lees verder...

• Piek in schades 50-jarige vrouwen komt door kinderen  
Het aantal auto-ongelukken onder 50-jarige vrouwen schiet met 20 
procent omhoog. Volgens verzekeraar Allianz (700.000 auto’s in 
Nederland) wordt dat vooral veroorzaakt doordat hun kinderen de 
ongelukken veroorzaken. Vrouwen in de leeftijd tussen 48 en 52 
hebben vaak kinderen die net hun rijbewijs hebben gehaald. Auto “En 
omdat pa vaak een veel grotere auto rijdt [...]
Lees verder...
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• Eerste landbouwpad van Nederland geopend in Friesland  
Het eerste landbouwpad van Nederland is geopend in Friesland. De 
speciale rijstrook is voor tractors en ander traag verkeer, zoals SRV-
wagens en brommobielen. Zij worden hiermee gescheiden van 
fietsers en overig verkeer (auto’s). Het landbouwpad verbetert de 
verkeersveiligheid en de doorstroming. Het pad ligt langs de weg 
tussen Terwispel en Gorredijk (N392). Verkeersveiligheid Tractor, 
fiets [...]
Lees verder...

• Vlaanderen dooft verlichting op snelwegen helemaal  
Veel autowegen in het Belgische Vlaanderen worden vanaf 
vrijdagavond niet meer verlicht. Alleen op de grote ringwegen en aan 
de op- en afritten blijft de verlichting aan. Hiermee willen de Belgen 
energie besparen en lichtvervuiling beperken. Tot nu werden de 
lampen op de autowegen gedoofd tussen middernacht en zes uur ‘s 
ochtends, met de nieuwe [...]
Lees verder...

• Uitvoeringen en prijzen nieuwe Toyota Yaris bekend  
AUTOVANDAAG – De nieuwe Toyota Yaris is groter, ruimer, lichter en 
dynamischer. Maar ook als benzine-versie zuiniger, goedkoper en 
wegenbelastingvrij. Vanaf oktober staat hij in de showroom vanaf 
10.990 euro voor een benzine-uitvoering. Volgend jaar volgt er ook 
nog een hybrideversie. De nieuwe Yaris is iets gegroeid, maar ook 
lichter. De looks zijn niet radicaal [...]
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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