


Nieuwsbrief week 32

• Bovag wil strengere controle op bezit brommerrijbewijs  
De Bovag roept de overheid op strenger te controleren tegen 
jongeren die op een brommer rijden zonder rijbewijs. De 
brancheorganisatie maakt zich grote zorgen voor de 
verkeersveiligheid en wil dat de politie gericht op het rijbewijsbezit 
gaat controleren. Onderzoeksbureau DHV heeft jongeren voor de 
evaluatie van het AM-examen gevraagd of zij vriendjes hebben die 
wel [...]
Lees verder...

• Belgische ANWB: Rijles door instructeur verplicht stellen  
Het huidige rijopleidingssysteem in België staat ter discussie. Jonge 
bestuurders in België moeten voortaan eerst professioneel rijles 
volgen voordat zij begeleid worden door hun ouders. En die 
begeleiders moeten bovendien ook een cursus volgen. Daartoe 
pleiten de Belgische automobilistenverenigingen VAB en Touring. 
Aanleiding is een dodelijk ongeval met een 17-jarige jongen uit Heist-
op-den-Berg die rijles [...]
Lees verder...

• Verplichting CCV-examen taxi-ondernemers vervalt  
De overheid laat de verplichting voor het CCV-examen ‘taxi-
ondernemers’ vanaf oktober vervallen. Dat betekent dat er vrijwel 
zeker geen vraag meer zal zijn naar de opleiding voor de 
vakbekwaamheid. De verplichte examens voor taxichauffeurs 
(chauffeursdiploma) blijven wel bestaan. Dat meldt het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu desgevraagd. Vrijwel iedereen kan straks 
zonder opleiding een taxibedrijf [...]
Lees verder...

• Australiër rijdt eigen moeder aan tijdens rijexamen  
AUSTRALIË – Een 17-jarige Australiër heeft tijdens het rijexamen zijn 
moeder aangereden. De moeder zat op een bankje bij de uitgang van 
het examencentrum. Ze is zwaargewond afgevoerd naar een 
ziekenhuis. De kandidaat mocht de weg op voor zijn finale rijtest in 
het Australische Zillmere, in de buurt van de stad Brisbane. Een 
Australisch examenvoertuig [...]
Lees verder...

• Groot corruptieschandaal bij examinatoren Praags CBR  
TSJECHIË – Het Praagse equivalent van het CBR heeft te maken met 
een groot corruptieschandaal. Maar liefst 17 van de19 examinatoren 
zijn aangeklaagd wegens het aannemen van steekpenningen en 
misbruik van positie. Omdat ze zijn ontslagen, heeft het stadsbestuur 
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snel vervangingen nodig. Zeven Tsjechische rijinstructeurs hebben 
ook te maken met strafrechtelijke vervolging. Indien ze schuldig [...]
Lees verder...

• iPhone app ‘CBR toets’ doet mee met Innovation Awards  
De iPhone applicatie ‘CBR toets’ van LENS Media is ingeschreven voor 
de Accenture Innovation Awards. Hiermee maakt de applicatie kans 
op de Blauwe Tulp, de Nederlandse innovatieprijs voor de media-, 
communicatie- en hightechsector. Het is de vijfde keer dat Accenture 
de Innovation Awards uitreikt. De prijs vertegenwoordigt een 
mediawaarde van 50.000 euro. Daarnaast wordt de [...]
Lees verder...

• Invoering tractorrijbewijs lukt niet in begin 2012  
De invoering van het T-rijbewijs voor bestuurders van 
landbouwvoertuigen gaat niet lukken per januari 2012. Wanneer dit 
rijbewijs er wel gaat komen, is nog onbekend. “Het ziet er in elk 
geval naar uit dat we 1 januari 2012 niet gaan halen”, zegt een 
woordvoerster van het ministerie van Infrastructuur[...]
Lees verder...

• Vernieuwde Volkswagen Tiguan vanaf 27.990 euro  
De vernieuwde Volkswagen Tiguan staat per 18 augustus bij de 
Nederlandse Volkswagen-dealers. De prijslijst vermeldt bedragen 
vanaf 27.990 euro inclusief BTW en BPM. Alle versies met 
voorwielaandrijving beschikken over efficiencyverhogende BlueMotion 
Technologies zoals een start-stopsysteem. Het nieuwe model is 
leverbaar met geavanceerde opties als een grootlichtassistent, 
vermoeidheidsassistent en Lane Assist. In de vernieuwde Tiguan is 
[...]
Lees verder...

Vacaturebank

• Rijinstructeur, div. cat.  , Drive Easy, Enschede  
• Opleidingsadviseur  , Jongepier Opleidingen, Soesterberg  
• 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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