
 

NIEUWSBRIEF 
Editie december ’20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inhoud  
 

• Injectie? 1 

• VRT toelatngscriteria 2 

• PE verplichting 2018-2020 2 

• Corona en taxeren 2 

• Kerstgroet 2 
  

➢ Injectie? 
We leven eind 2020 en een belangrijke maatschappelijke discussie is momenteel aan de 
gang. Injectie ja of nee is nu de veelbesproken vraag. Natuurlijk heeft deze vraag op dit 
moment te maken met vaccinatie tegen Corona of Covid-19, zo u wilt. 
 
Of je deze injecties wel of niet wilt, is een persoonlijke afweging. En die afweging wordt 
mede ingegeven door de snelheid waarmee alle vaccins zijn ontwikkeld en de daarmee 
gepaard gaande veiligheid en betrouwbaarheid. Hoe anders was dat jaren geleden toen dat 
ging over injectie met betrekking tot het brandstofsysteem. Die ontwikkeling ging wel iets 
langzamer. Al in 1889 werd al geëxperimenteerd met brandstofinjectie. 
 
Pas eind jaren 50 werden mechanische injectiesystemen ingebouwd in de duurdere auto’s. 
In de kleinere goedkopere auto’s werd nog tot het begin van de jaren 90 met carburateurs 
gewerkt. Mede op basis van de strenger wordende emissie-eisen werd de injectietechniek 
meer algemeen toegepast. Tegen het eind van de vorige eeuw werd de elektronische 
brandstof injectie meer en meer toegepast om aan die emissie-eisen te voldoen.  
 
Veel van onze taxateurs zullen 
het zich ook nog kunnen 
herinneren dat de “i” in de type 
aanduiding stond voor iets 
speciaals en al helemaal als 
deze rood was en in 
combinatie met een rode D 
voor i was het helemaal OK.  
 
Nu staat injectie voor Corona 
in een heel ander kader. Met 
een heel korte ontwikkeltijd 
toch de vereiste betrouwbaarheid verkrijgen is nogal iets. Kunnen we de commerciële 
farmaceuten en de testlaboratoria vertrouwen? En accepteren we dit net zo gemakkelijk als 
de verandering in de brandstofinspuiting? Die keuze is individueel en kunnen we onder de 
Kerstboom mooi over nadenken, want voor 2021 zal dit niet mogelijk zijn. Voor het kabinet 

en GGD kwam de beschikbaarheid kennelijk zo 
onverwacht dat de automatisering rondom het 
vaccinatieprogramma nog niet gereed is.  
 
Namens het VRT bestuur daarom veel wijsheid met 
uw keuze voor anti-of pro-vaxxer, maar hoe dan 
ook een gezond 2021. 
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➢ VRT toelatingscriteria 
Het bestuur van het VRT heeft besloten begin januari 2021 enkele aanpassingen aan te 
brengen in de toelatingscriteria. De ervaringseis en de opleidingseisen zijn de belangrijkste 
punten. U wordt hierover nog nader geïnformeerd. 

➢ PE verplichting 2018-2020    
Zoals eerder aangegeven in onze nieuwsbrief van oktober jl. is de huidige PE-periode 
verlengd met een half jaar tot 1 januari 2021 en zijn het aantal verplicht te behalen PE-
punten verlaagd met 30.  
Het bestuur vertrouwt erop dat u met een verlenging van de periode met 6 maanden en een 
verlaging van het aantal te behalen punten naar 70 u kunt voldoen aan de PE- verplichting, 
c.q. de kwaliteitseisen in de periode juli 2018/december 2020. 
Heeft u nog niet uw opleidingspunten ingevuld? Dan kan dit nog t/m 31 december a.s. op uw 
persoonlijke pagina. U kunt deze punten invullen bij de periode 2018-2020. 
 
Als gevolg van het bovenstaande loopt de nieuwe PE-periode van januari 2021 tot januari 
2023. 
Voor deze periode biedt het bestuur aan alle geregistreerde taxateurs de mogelijkheid om 
vanaf half januari 2021 digitale algemene cursussen te volgen via Awaretrain. Hieraan zullen 
eveneens PE punten worden toegekend. 
Binnenkort ontvangt u nader bericht hierover in een aparte mail. 

➢ Corona en taxeren 
Het VRT adviseert u bij het taxeren de richtlijnen van het RIVM met betrekking tot het 
Coronavirus te volgen. Voor nadere informatie: https://www.rivm.nl/  

➢ Kerstgroet 
 
Het bestuur en het secretariaat wensen u een fijne kerst en een gezond 2021. 
In verband met de feestdagen is het secretariaat gesloten van 28 t/m 31 december 2020. 
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