
Dagelijks begeven miljoenen Nederlanders zich in het drukke verkeer om van A naar B te 
komen. Helaas is dat niet zonder gevaar. Daarom zet de ANWB zich al meer dan 130 jaar 
op alle fronten in om het verkeer veiliger te maken. Dat doen we niet alleen, maar samen 
met ANWB-leden en ANWB-vrijwilligers. Zo helpen we elkaar veilig op weg.

ANWB: 
voorvechter van 
veilig verkeer

Drie speerpunten
De ANWB stimuleert de verkeersveiligheid door in te 
zetten op drie speerpunten: 
1. Veilige wegen
2. Veilig gedrag 
3. Veilige voertuigen

Zo brengen we met uitgebreide onderzoeken de 
veiligheid van provinciale wegen in kaart, geven we 
verkeerslessen op (middelbare) scholen en testen we 
auto’s op verschillende veiligheidsonderdelen. Wil je 

weten wat we nog meer doen, of hoe je kunt helpen 
om het verkeer veiliger te maken? Kijk dan op 
anwb.nl/verkeersveiligheid

Advies & Informatie
Door jou als lid te voorzien van persoonlijk advies en 
deskundige informatie, proberen we de verkeersvei-
ligheid te vergroten. Zo kun je bij onze ANWB Experts 
met al je vragen terecht, valt 10x per jaar de Kampi-
oen op je deurmat én bieden we gratis handige apps 
aan. Maar we doen meer. Van het verstrekken van 
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Ik ga op reis en 
neem mee… 
… de ANWB Vakantiehulp app! Want in het buiten-
land gelden nèt wat andere (verkeers)regels, moet 
je verschillende spullen verplicht in je auto hebben 
en weet je vaak niet welk nummer je moet bellen 
bij een ongeval. Met de nieuwe Vakantiehulp app 
ga je echter wegwijs op reis in heel Europa. Hierin 
vind je op overzichtelijke wijze alles wat je dient te 
weten over jouw vakantieland. Vooraf, onderweg 
en op je bestemming. Zo kom je niet voor verras-
singen te staan en heb je altijd een hulplijn op 
zak. Ook � jn: alle informatie is grotendeels o�  ine 
beschikbaar. 

actuele verkeersinformatie tot het uitbrengen van 
nuttige routekaarten: met de ANWB ga je altijd 
goed geïnformeerd op weg.

Vraag het de ANWB Expert
‘Mag ik elke lamp als � etsverlichting gebruiken?’ 
‘Aan welke eisen moet een motorhelm voldoen?’ 
‘Hoe kun je uitdroging van je autobanden beper-
ken?’ Op deze en tal van andere vragen geven onze 
ANWB-Experts het antwoord. Of het nu gaat om 
een juridische kwestie, een verkeerssituatie of om 
je � ets, auto, caravan of motor: geen vraag blijft 
onbeantwoord. Betrokken en ona� ankelijk. In-
middels hebben ruim een half miljoen leden de site 
bezocht en zijn er bijna 9.000 vragen gesteld. Heb 
je zelf een vraag, of wil je andere leden helpen? Ga 
dan naar anwb.nl/experts

De app is exclusief 
voor ANWB-leden en 
gratis te downloaden 
voor Android en iPhone. 

Meer informatie:
anwb.nl/vakantiehulp.
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Ongevals-
melding via 

de appOmdat veilig verkeer van levensbelang is, laten wij jouw stem horen in 
Den Haag over belangrijke verkeersonderwerpen. We verrichten lobby-
werk, oefenen invloed uit op beleidsmakers en komen op voor jouw belan-
gen. Bijvoorbeeld als het gaat om de registratie van verkeersongevallen.

Jouw belang is 
ons belang
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Zo werkt het
1.  Download de app of ga naar 

mobielschademelden.nl
2. Een van de twee partijen start 

de app en vult de gevraagde 
gegevens in.

3.  Bij een ongeval: maak foto’s en 
noteer eventueel de gegevens 
van getuigen.

4. Controleer samen of alles goed 
is ingevuld.

5.  De andere partij bevestigt 
de gegevens van de melding 
met behulp van een sms-code. 
Beiden krijgen vervolgens een 
online afschrift.

6.  De verzekeraar of leasemaatschappij krijgt automatisch de 
schademelding binnen. Je hoeft dus geen verzekeringspolis 
op te zoeken of een Europees schadeformulier in te vullen.

7. Je krijgt een bevestigingsmail opgestuurd en kunt thuis nog 
aanvullende informatie toevoegen of er een PDF van maken.

Mobiele hulp bij ongelukken
Pats, boem: een onoplettende achterligger klapt op je bumper. Een 
verkeersongeluk zit dan ook in een klein hoekje. Tot voor kort diende 
je dit soort ongevallen te melden via het Europees schadeformulier. 
Een hoop gedoe, compleet met onduidelijke tekeningen. Gelukkig 
kan dat nu veel vlotter met behulp van een app of de website mo-
bielschademelden.nl.
Een schademelding via de app of website betekent namelijk dat je 
direct een claim indient bij je verzekeraar. Het systeem herkent je 
kenteken en de claim wordt automatisch verzonden. Ook handig: 
vrijwel alle verzekeraars en leasemaatschappijen doen mee met de 
app.  Bovendien kun je met de app alle soorten verkeersongevallen 
registreren. Ook als je geen schadeclaim indient. Bijvoorbeeld als je 
een ongeluk krijgt met de � ets.

Verkeersveiligheid verbeteren
Een � jne ontwikkeling voor jou als verkeersdeelnemer, maar ook 
voor de verkeersveiligheid. De informatie over de toedracht en de 

locatie wordt namelijk ook (geanonimiseerd) gedeeld met verkeers-
veiligheidsinstanties. Zo krijgen hulpdiensten en overheden – van 
beleid tot wegbeheer – een goed beeld van gevaarlijke situaties 
en kunnen zij die informatie gebruiken om de verkeersveiligheid te 
verbeteren.

Maatschappelijk belang
Daarom is het op een goede wijze registreren van alle verkeerson-
gevallen, met name � etsongevallen, het streven van de ANWB . Sa-
men met o.a. het Verbond van Verzekeraars, de politie en verkeers-
kundig ICT-bureau VIA hebben wij de ambitie om alle ongevallen 
altijd volledig geregistreerd te krijgen. En daar blijven we voor gaan. 
Voor jouw belang; voor het maatschappelijk belang.
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Verkeersveiligheid in 
de spotlights 
Samen met onze ruim vier miljoen leden kunnen we het verschil maken. Daarom zet 
de ANWB zich ook op maatschappelijk vlak in om de verkeersveiligheid te verbeteren. 
Zo vergroten we met de ANWB Lichtbrigade de zichtbaarheid van � etsers.

En dat is hard nodig. Uit onderzoek blijkt dat meer 
dan de helft van de � etsers in de vier grote steden 
zonder licht rijdt. In de rest van Nederland is dat 40 
procent. En dat terwijl met goede verlichting de kans 
op een aanrijding in het donker met bijna 20 procent 
daalt. Dat moet dus veiliger. Daarom gaat in oktober 
de grootste � etsverlichtingsactie van Nederland weer 
van start: de ANWB Lichtbrigade.

Donkere dagen
Met de donkere dagen voor de deur een ideaal mo-
ment om de � etsverlichting in de spotlights te zetten. 
Samen met scholen, bedrijven, onze leden en vrijwilli-

gers trekken we het hele land door en organiseren we 
� etsverlichtingsacties. Voor je eigen veiligheid, maar 
ook die voor een ander. Want we willen dat iedereen 
veilig op zijn bestemming aankomt.
Weten waar we helpen om jouw � ets te controleren? 
Bekijk dan de kaart op anwb.nl/lichtbrigade en zorg 
ook dat jouw � ets goed verlicht is!

Een van onze 10.000 vrijwilligers is Leonard van 
Nispen. Elk jaar helpt hij mee bij controles van de 
� etsverlichting op basisscholen in Utrecht. “We at-
tenderen de kinderen én de ouders op het belang van 
goede � etsverlichting. Van de ouders ontvangen we 
positieve reacties. Ook de kinderen zijn enthousiast. 
Zij krijgen lesmateriaal en we betrekken ze spelen-
derwijs bij de controle van hun � ets. Is alles goed, 
dan krijgt de � ets een ok-sticker en geven we een 
certi� caat aan de leerling en ouders. 

Als er gebreken zijn proberen we deze ter plekke te 
repareren of krijgt de ouder het verzoek om naar 
een aangesloten � etsenmaker te gaan. Als je na zo’n 
controle ‘s avonds door de straten rijdt en je ziet de 
kinderen met goede verlichting rijden, dan geeft dat 
een � jn gevoel.”

Leonard van Nispen

‘Een � jn gevoel’

Vrijwilliger aan het woord:

Vrijwilliger worden?
Doe jij net als Leonard ook graag iets goed voor 
een ander en wil je ons helpen? Dan ben je van 
harte welkom bij ANWB Vrijwilligers! Meld je aan 
voor onze nieuwsbrief via anwbvrijwilligers.nl/
nieuwsbrief of volg ons op Facebook.
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* Bron: NIPO Onderzoek 2015-2016, ministerie van I&M

Wist je dat…

…  we in 2015 samen met onze vrijwilligers meer dan 2.500 
� etsverlichtingsacties hielden en ruim 500.000 � etsen 
controleerden? 

…  95 procent van de � etsers vindt dat onverlicht � etsen in het 
donker gevaarlijk is, maar dat 4 op de 10 � etsers niet meteen 
een kapotte � etslamp vervangt? *

...  jongeren en jongvolwassenen verhoudingsgewijs minder 
vaak licht op de � ets voeren dan oudere � etsers? *
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Veilig én voordelig
Als ANWB-lid pro� teer je van vele voordelen. Zo bieden we je op tal van producten 
en diensten interessante kortingen. Naast dit exclusieve voordeel houden we je op 
de hoogte van bijzondere evenementen en leuke extra’s. Ontdek op deze pagina’s 
wat we jou bieden rondom Verkeersveiligheid.

ANWB Ledenvoordeel app
Kortingpakkers opgelet! De ANWB heeft namelijk 
de splinternieuwe Ledenvoordeel app gelanceerd. 
Ontdek je persoonlijke ledenvoordeel, laat je 
inspireren door het brede aanbod en bestel 
eenvoudig met een druk op de knop. Het Veilig 
Onderweg Pakket bijvoorbeeld. Eenmalig inloggen 
met je ANWB-account en je hebt altijd je lidmaat-
schapspas op zak.
De app is geschikt voor Android en iPhone en gratis 
te downloaden via anwb.nl/ledenvoordeelapp

Blij dat ik (niet!) glij
Zelf ervaren hoe het is om over nat en glad wegdek 
te glibberen? Leer hoe je de auto onder controle 
houdt tijdens de ANWB Grip & Slip Basiscursus. 
In ruim drie uur ervaar je alle basisvaardigheden 
voor ongevalspreventie en brandsto� esparing. 
Van noodstop tot rem- en sliptechnieken. Leden 
voordeelprijs: € 129,- € 99.-.
anwbdriversacademy.nl/auto-ledenvoordeel 

Tijd voor re� ectie
Als je op een druilerige en donkere herfstavond op de � ets zit, wil je goed 
zichtbaar zijn. Een volledig re� ecterende rugzak helpt daarbij. Zoals de 
Human Nature Rugzak Re� ective. Compleet met handige (elastische) op-
bergvakken, comfortabele padding en waterafstotende ritssluiting. Leden-
prijs: € 49,99,-, niet-ledenprijs: € 59,99,-. 
Heb je al een rugzak? Maak ‘m dan re� ecterend en waterdicht met de 
rugzakhoes 20-40 liter van Travel&Co. Leden: € 7,95; niet-leden € 9,95. 
Verkrijgbaar in de ANWB Winkel en via anwb.nl/webwinkel. 

Ontdek je persoonlijke ledenvoordeel, laat je 
inspireren door het brede aanbod en bestel 
eenvoudig met een druk op de knop. Het Veilig 
Onderweg Pakket bijvoorbeeld. Eenmalig inloggen 
met je ANWB-account en je hebt altijd je lidmaat-
schapspas op zak.
De app is geschikt voor Android en iPhone en gratis 
te downloaden via

49,99
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Belangenbehartiging
Of het nu gaat om mobiliteit 
of vrije tijd en vakantie: wij 

zetten ons in voor wat jij belangrijk vindt 
en laten jouw stem horen in Den Haag 
en Brussel. We doen onderzoek naar 
verkeersveiligheid en komen met oplos-
singen. Een mooi voorbeeld hiervan is het 
mobiel schade melden voor een betere 
registratie van alle verkeersongelukken in 
Nederland. Wil je weten wat we nog meer 
doen voor jou? Kijk dan op:
anwb.nl/belangenbehartiging

Ledenvoordeel
Aan de linkerzijde vind je al 
enkele leuke aanbiedingen. 

Maar als ANWB-lid kun je van veel meer 
voordeel pro� teren op diverse producten 
en diensten, zowel bij de ANWB als bij 
derden. En wist je dat je zelfs Trouwe-
Ledenvoordeel krijgt op basis van je 
lidmaatschapsduur?
anwb.nl/ledenvoordeel

Advies & Informatie
Wij helpen je graag op weg met 
deskundig advies en een schat 

aan informatie. Zo kun jij als ANWB-lid op 
het online platform van ANWB Experts al 
je vragen stellen aan onze deskundigen 
of vind je in de gratis ANWB Vakantie-
hulp app alles wat je moet weten over de 
geldende verkeersregels op jouw Europese 
vakantiebestemming en heb je alle nood-
nummer direct bij de hand. 
anwb.nl/experts en 
anwb.nl/vakantiehulp 

ANWB is 
er voor jóu

Of het nu gaat om mobiliteit 
of vrije tijd en vakantie: wij 

Aan de linkerzijde vind je al 
enkele leuke aanbiedingen. 

Advies & Informatie
Wij helpen je graag op weg met 
deskundig advies en een schat 

anwb.nl/verkeersveiligheid

(Over)zicht in het verkeer
Misschien hamerde jouw rijinstructeur er ook altijd op: autorijden betekent 
kijken, kijken en nog eens kijken. In de spiegels, over je schouder en ver vooruit. 
Goed zicht is dan ook van levensbelang in het verkeer. Daarom zetten de 
ANWB en Specsavers dit onderwerp graag in de schijnwerpers. Beide partijen 
delen het belang van goed zicht in het verkeer en zijn daarom een 
Ledenvoordeel samenwerking aangegaan. Kijk voor meer informatie op
anwb.nl/specsavers.

Daarnaast heeft Specsavers onderzoek verricht naar de houding van 
Nederlanders over zicht in het verkeer. Drie opvallende resultaten:
1.  Meer dan de helft van de ondervraagden is voorstander van een wettelijk 

verplichte oogtest bij een opticien of oogarts, voordat je een rijbewijs kunt 
behalen of verlengen.

2.  Ruim 50% vindt dat er vanuit de overheid meer informatie en voorlichting 
moet komen over het belang van goed kunnen zien in het verkeer.

3.  Verblinding door de zon en hevige regenbuien zorgen het vaakst voor 
gevaarlijke verkeerssituaties, vanwege verminderd zicht.
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