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Opvolging vorige vergadering
De heer Heirman geeft aan dat het jammer is dat het proces stilgevallen lijkt te zijn na het vorige gesprek. Op
een aantal vragen is geen concreet antwoord gekomen voorlopig.
Het kabinet geeft aan dat in het eerste gesprek vooral de intenties en mogelijke pistes werden uitgetekend,
vandaag staan we al een paar stappen verder en kan verdere toelichting worden gegeven.
Zo komt wat Rijbewijs op School betreft er een hervorming aan: iedereen moet er baat bij hebben, ook als de
school niet deelneemt. Er komt een onlineplatform met filmpjes, oefenvragen, … Volgend schooljaar blijft
Rijbewijs op School lopen onder de huidige vorm, daarna komen er wijzigingen. Daarnaast is het een
doelstelling om verkeers- en mobiliteitseducatie als ‘specifieke eindterm’ te laten opnemen.
Zoals eerder afgesproken, voert het Netwerk tegen Armoede gesprekken rond autodelen.
Sociale tarieven voor rijles? Mogelijkheid voor zelfstandige instructeurs om attesten af te leveren?
Met het Besluit van de Vlaamse Regering fase 2 zullen zelfstandige instructeurs attesten van het
vormingsmoment voor de begeleider kunnen afleveren. Voor de andere attesten (waaronder
bekwaamheidsattesten voor de kandidaat) zal dit in een later stadium opgenomen worden.
Terugkommoment
Het decreet moet flexibel zijn om toe te laten in de toekomst tegemoet te komen aan actuele behoeften,
daarom is het bewust nog niet te nauw gespecifieerd. Het decreet is de kapstok voor het terugkommoment

pagina 1 van 3

en bevat vooral de verplichting om het te volgen. Een besluit van de Vlaamse Regering (of meerdere) zal
verder invulling geven.
Het Netwerk tegen Armoede bezorgde ter voorbereiding van de vergadering hun vragen bij het voorontwerp
van decreet. We overlopen de vragen.
-

Welke opleiding houdt dit terugkommoment precies in? Welke vaardigheden worden
aangeleerd/vervolmaakt? Theorie? Praktijk? Of beide?

Het geplande terugkommoment zal zowel theorie als praktijk bevatten en bestaan uit drie grote delen:



-

oefeningen op een afgesloten terrein
een rit op de openbare weg
een klassikaal deel

Blijft het terugkommoment beperkt tot een opleiding of is er ook een test/examen aan verbonden?

Er is enkel opleiding. Er wordt geen test of examen aan het terugkommoment gekoppeld.
-

Indien bij het terugkommoment blijkt dat bepaalde vaardigheden niet voldoende aangeleerd zijn, kan dit
een impact hebben op de geldigheid van het rijbewijs?

Neen, de deelnemer heeft zijn rijbewijs behaald door te slagen voor het praktisch examen. Dit kan niet
worden afgenomen en er kunnen geen beperkingen worden opgelegd als gevolg van het terugkommoment.
-

Hoeveel tijd zal het terugkommoment in beslag nemen?

Het terugkommoment zal vier uur duren.
-

Welke kostprijs is hieraan verbonden voor de bestuurder?

De kost voor de deelnemer zal maximum honderdtwintig euro zijn.
-

Indien er een kostprijs is, kan die verlaagd of vermeden worden voor bestuurders met een laag inkomen?
Bv. voor de groep met recht op een verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg?

De mogelijkheid om een deel van de kost te compenseren door subsidiëring vanuit het
Verkeersveiligheidsfonds wordt onderzocht.
Lineaire subsidie of correctie? Het is de bedoeling om iedereen dezelfde tegemoetkoming te geven omdat een
betaalbare rijopleiding voor elke Vlaming haalbaar moet zijn.
-

In het voorontwerp van decreet is sprake van een geldboete bij het niet deelnemen aan het
terugkommoment. Kan niet-deelname ook een impact hebben op de geldigheid van het behaalde
rijbewijs?

Er is een mogelijkheid om na aanmaning het terugkommoment toch nog te volgen. Daarnaast is verweer
mogelijk voor mensen die een gegronde reden hebben waarom ze niet (tijdig) deelnamen.
Het niet volgen van het terugkommoment kan ervoor zorgen dat een bestuurlijke boete wordt opgelegd. De
Procureur kan ook overgaan tot vervolging.
Timing
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Het decreet zal voor het zomerreces geagendeerd worden op de Vlaamse Regering, voor principiële
goedkeuring.
Het Netwerk tegen Armoede zal geen extra opmerkingen maken op het decreet.
De gestelde vragen en antwoorden zullen worden opgenomen in de nota aan de Vlaamse Regering.
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