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Vereniging Verkeersslachtoffers 

 
Algemeen 
Net zoals in 2020 heeft corona ook in 2021 invloed gehad op de Vereniging 
Verkeersslachtoffers. Veel bijeenkomsten zijn online geweest.  
Dachten we vanaf juni weer een beetje terug naar “normaal” te kunnen, een aantal 
maanden later kreeg corona weer meer en meer invloed op onze dagelijkse 
bezigheden.  
Gelukkig hebben we via de digitale weg en telefonisch veel mensen kunnen spreken, 
hebben we advies kunnen geven en hebben we een luisterend oor kunnen bieden.  
 
We worden regelmatig benaderd door de media om onze mening te geven over 
bepaalde ontwikkelingen. 
 
Dit jaar is de Appendix 2021 van ons Zwartboek verschenen. U kunt deze op onze 
website vinden.  
 
In 2020 is het rapport van de Universiteit Utrecht over langlopende 
letselschadezaken aangeboden aan de minister voor rechtsbescherming. Naar 
aanleiding van dit rapport zijn moties aangenomen in de Tweede Kamer. Helaas laat 
de uitvoering nog op zich wachten door de verkiezingen en de formatie. We houden 
de vinger aan de pols. 
 
Het project om jongeren bewust te maken van het gevaar van smartphonegebruik in 
het verkeer gaat helaas niet door. Scholen hebben door de corona te grote 
achterstanden, waardoor hiervoor geen tijd beschikbaar is.  
 
FEVR 
Leo heeft in het begin van het jaar een uitgebreid ZOOM-gesprek gehad met Donna 
Price uit Ierland. Zij maakt zich in Brussel sterk voor de volgende punten:  

1. Een goede verslaglegging na het ongeluk 
2. Verminderen van het aantal slachtoffers 
3. Economische motieven van het slachtoffer (schadevergoeding) 

 
De FEVR heeft een nieuwe voorzitter gekregen. We hopen dat de FEVR in de 
toekomst daadkrachtiger optreedt.  
 
Herdenking 
Ons doel was om een fysieke bijeenkomst te organiseren. De voorbereidingen waren 
in volle gang toen het aantal coronagevallen in ons land snel toenam. Ook één van 
de bestuursleden werd geveld door corona. Dit alles heeft het bestuur doen besluiten 
de Herdenking niet door te laten gaan.  
Wel is er een filmpje gemaakt wat op de derde zondag van november op onze 
website is geplaatst.  
Ook zijn er in de aanloop van de derde zondag van november bij een aantal 
nationale monumenten bloemleggingen geweest. Ook hiervan vindt u foto’s op onze 
website.  
 



 
 
Contact met andere organisatie 

- 26 januari 2021: online-bijeenkomst Fietsersbond plus kennismaking met de 
nieuwe  directeur Esther van Garderen (Hans en Nelly) 

- 28 januari 2021: online-bijeenkomst met onze adviseur Paul Hustinx (Nelly, 
Hans en Jetty) 

- 4 februari 2021: online-gesprek Leo Vollebregt en Mede FEVR lid Donna Price 
- 4 februari 2021: online-bijeenkomst met onze adviseur Hanneke Comans-

Diesveldt (Nelly, Hans en Jetty) 
- 9 februari 2021: online-bijeenkomst met studenten van de afdeling forensisch 

onderzoek over de invloed en gevolgen van een verkeersongeval op een 
slachtoffer (Jetty) 

- 11 februari 2021: online-gesprek Nelly en Fred Wegman, oud-directeur SWOV 
- 17 februari 2021: online-bijeenkomst met het Verbond van Verzekeraars 

(Nelly, Hans en Jetty) 
- 16 maart 2021: online-presentatie GNMI (Gemeentelijk netwerk voor Mobiliteit 

en Infrastructuur) op verzoek van VVS-lid Peter van der Tuin (Nelly)   
- 25 maart 2021: online-bijeenkomst met het CVOM in Utrecht (Nelly) 
- 14 april 2021: AD live reacties op de cijfers aantal verkeersdoden van 610 in 

2020 (Nelly)  
- 17 april 2021: Live debat Nelly en Esther van Garderen (Fietsersbond) bij het 

programma “Spijkers met Koppen” 
- 22 april 2021: overhandigen manifest Verkeersveiligheid (Nelly, Hans en Jetty) 
- 7 mei 2021: Online gesprek met Geeke Feiter, directeur Verbond 

Verzekeraars inzake Helmplicht (Nelly) 
- 24 juni 2021: online-bijeenkomst met het Verbond van Verzekeraars (Nelly, 

Hans en Jetty) 
- 1 juli 2021:  PAR bijeenkomst SWOV (Nelly) 
- 15 juli 2021: online-bijeenkomst met de Letselschaderaad (Nelly, Hans en 

Jetty) 
- 30 augustus 2021: aanwezig bij het afscheid Peter van der Knaap (Nelly) 
- 9 september 2021: aanwezig bij de jubileumbijeenkomst van 40 jaar ROF 

(Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân) (Nelly)  
- 25 september 2021: toespraak op het Benefietconcert Ivar en Wanda Leurs 

(Nelly) 
- 4 oktober 2021: online-bijeenkomst met het ministerie van infrastructuur en 

Waterstaat (Nelly, Hans en Jetty) 
- 20 oktober 2021: online-bijeenkomst met onze adviseur Hanneke Comans-

Diestveldt 
- 23 oktober 2021: aanwezig bij de jubileumbijeenkomst van 40 jaar OOK (= 

Ouders Overleden Kinderen) (Nelly en Jetty) 
- 9 november 2021: bijeenkomst met het CVOM in Utrecht (Nelly) 

 
 
 
   
 


