Jaarverslag 2019 van de Vereniging Verkeersslachtoffers
Algemeen
Het jaar 2019 was voor de Vereniging Verkeersslachtoffers (VVS) een goed jaar.
Steeds meer mensen weten ons te vinden voor een advies, een antwoord op een
vraag of voor een luisterend oor. Ons bereikten ook dit jaar een aantal schrijnende
verhalen van verkeersslachtoffers, waardoor we nog gemotiveerder raken om de
positie van slachtoffers te verbeteren.
Regelmatig worden we benaderd door de media om onze mening te geven over
bepaalde ontwikkelingen.
We hebben meerdere persberichten uitgebracht onder andere na verkeersmisdrijven,
veroorzaakt door afleiding in het verkeer.
Ook dit jaar hebben we met diverse slachtoffers gesprekken en mailwisselingen
gevoerd.
Ons Zwartboek (verschenen eind 2015) blijft een levend document door het
uitbrengen van de Appendix 2019. De Appendix 2019 vindt u op onze website. Daar
vindt u ook het Zwartboek en de Appendici van 2016, 2017 en 2018.
Om het zoeken naar een bepaald onderwerp te vergemakkelijken is op de website
ook een inhoudsopgave van het Zwartboek en de Appendici te vinden.
We werden verrast door de Telegraaf: de opbrengst van de jaarlijkse puzzelactie
werd in 2019 gedoneerd aan de VVS.
FEVR
VVS is lid van de Europese federatie Van verkeersslachtoffers (FEVR) . De jaarlijkse
vergadering van 21 landen vond plaats in Duitsland. Ervaringen delen met andere
landen is een belangrijk doel . Aan de orde kwamen ; begrenzing van de snelheid op
snelwegen , het realiseren van nationale monumenten voor de herdenking aan
verkeersslachtoffers, de stijgende trend in verkeersdoden , de taaiheid van juridische
afwikkeling. Een opvallend item was de 80% vermindering van doden en hersenletsel
bij het invoeren van een helmplicht voor fietsers.
FEVR zal zich de komende jaren ook meer op gezamenlijke projecten , acties en
lobby gaan toeleggen , via de Europese Commissie om bijvoorbeeld meer lijn te
brengen in maximum snelheden , toepassing van maatregelen in auto’s om snelheid
automatisch te begrenzen, alcohol en drugs te controleren, automatische rem en
uitwijksystemen, sneller in te voeren.
Herdenking Verkeersslachtoffers
De Herdenking Verkeersslachtoffers vond dit jaar plaats in Tilburg. De ruimte was
beschikbaar gesteld door verzekeraar Interpolis.
Het werd een waardige en indrukwekkende bijeenkomst. De directievoorzitter van
Interpolis, mevrouw Chantal Vergouw, heette ons welkom op deze dag, een dag die
ons terugbrengt naar momenten die ons leven ingrijpend en voor altijd veranderden.
De wethouder mobiliteit van Tilburg, Mario Jacobs, kwam aan het woord en ook
KNO-arts Frits Vijverberg. Verkeersslachtoffers vertelden hun indrukwekkende
verhalen.

De toespraken van deze Herdenking te vinden in het Herdenkingsboekje 2019, dat u
kunt vinden op onze website.
Contacten met andere organisaties
- 17 januari 2019: SWOV Nieuwjaarsbijeenkomst met terugblik 2018 en plannen
voor 2019. (Nelly)
- 24 januari 2019: Participatie Kick-off bijeenkomst -Nul verkeersdodenNoord Brabant. (Nelly)
- 30 januari 2019: bijwonen van het algemeen overleg verkeersveiligheid in de
Tweede Kamer in Den Haag (Jetty)
- 12 februari 2019: bijwonen van de aftrap van het project “Doortrappen gaat
voor (g)oud” in Den Haag (Jetty)
- 21 februari 2019: Kennismeeting “Afleiding in het Verkeer” bij SWOV te Den
Haag. (Nelly)
- 21 maart 2019: bijwonen van de voorstelling “fractie van een seconde”,
georganiseerd door de LOV in Den Haag (Jetty)
- 2 april 2019: Jaarlijks overleg met het OM parket Utrecht. (Bestuur voltallig)
- 25 april 2019: Informatie-gesprek inzake de nieuwe wet affectieschade. Een
financieel steuntje in de rug voor verkeersslachtoffers en nabestaanden.
- 21 mei 2019: Bijeenkomst adviesraad inzake het SWOV programma voor het
jaar 2020. (Nelly)
- 24 mei 2019: aanwezig op de Willem de Kooning Academie in Rotterdam in
verband met de NRC Charity Awards (Nelly en Marten)
- 4 juni 2019: gesprek met prof. Pemberton van Universiteit Tilburg
- 6 juni 2019: aanwezig bij de boekpresentatie van het boek “Klap” van Christine
Kliphuis in Rijswijk
- 19 juni 2019: kennismakingsgesprek met mw. Den Hoed van het ministerie
van Justitie en Veiligheid (Jetty)
- 21 juni 2019: aanwezig op de Willem de Kooning Academie in Rotterdam in
verband met de NRC Charity Awards (Nelly en Marten)
- 24 juni 2019: Startersbijeenkomst om te komen tot landelijk standaard
verkeersongevallenprotocol. Pilotprojecten in Tilburg – Alphen a/d Rijn en
Velsen lopen inmiddels. (Nelly)
- 3 juli 2019: Afscheidsreceptie Jan Ploeger (Ing) bij het KIVI Den Haag. Jan
doneert de VVS i.p.v. cadeaus bij zijn afscheid. (Nelly)
- 26 t/m 28 juli 2019: FEVR bijeenkomst te Barcelona. (Leo en Nelly)
- 27 augustus 2019: aanwezig bij de uitreiking van de NRC Charity Awards in
Amsterdam (Nelly, Marten en Hans)
- 4 september 2019: Bijeenkomst t.g.v. het veiligheidsconvenant op het
Ministerie te Den Haag. (Nelly)
- 4 september 2019: Veiligheidsdiner ANWB locatie te Den Haag (Nelly)
- 10 september 2019: gesprek met een journaliste van het AD (Jetty)aanwezig
- 27 september 2019: aanwezig bij de jubileumbijeenkomst van Fonds
Slachtofferhulp in Amsterdam (Marten)
- 28 september 2019: VVS deelname aan het lege stoelenproject te Tilburg.
Assistentie bij het toelichten van de impact na een verkeerongeval. (Nelly)
- 1 oktober 2019: gesprek op het ministerie van Justitie en Veiligheid met
medewerkers van genoemd ministerie en het ministerie van Infrastructuur en
Milieu. Belangrijkste gespreksonderwerp: ons Zwartboek
- 3 oktober 2019: Samenkomst voor 35 jaar Slachtofferhulp Nederland. (Nelly)

-

4 oktober 2019: Samenkomst voor 50 jaar Interpolis en de ontvangst van het
financieel aanbod voor het uitvoeren van een maatschappelijk project. (Nelly)
18 november 2019: deelname aan het televisieprogramma “Radar” over
langdurige letselschadezaken (Jetty)
21 november 2019: aanwezig op de “dag voor de letselschaderaad” in
Madurodam in Den Haag (Jetty)
22 november 2019: gesprek met Willem Bol over langdurige
letselschadezaken en wat daaraan mogelijk aan te doen is. (Hans en Jetty)
Vier maal per jaar: redactievergadering ‘LetselschadeNews’ (Hans)
Puzzelactie 2019: Met een doorloop van 13 weken , van sept. t/m dec. De
volledige opbrengsten van de Telegraaf puzzelactie 2019 zijn gedoneerd aan
de Vereniging Verkeersslachtoffers.

