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Een betaalbare, op de stedelijke context afgestemde rijopleiding
verdient afstemming tussen de regio’s

Brussels Staatssecretaris Bianca Debaets nodigt de twee andere gewesten uit tot samenwerking
rond een betaalbare rijopleiding met aandacht voor risicoperceptie in stedelijke context.
De zesde staatshervorming maakt de drie gewesten bevoegd voor de hervorming van de rijopleiding
en de rijexamens. Naar aanleiding van de aankondiging van Vlaanderen om de “eindtermen” van de
rijexamens vast te leggen, wil Brussels Staatssecretaris voor Verkeersveiligheid Bianca Debaets
benadrukken dat samenwerking tussen de regio’s cruciaal is. “Ik neem daarom het initiatief om de
twee andere regionale ministers bevoegd voor verkeersveiligheid, minister Ben Weyts en minister
Maxime Prévôt, uit te nodigen voor een overleg. Inwoners van een gewest zijn immers vrij om een
rijschool te kiezen of een examen af te leggen in een centrum gelegen in een ander gewest. Enkel
met een harmonisering van de toekomstige systemen kunnen we een shopping gedrag vermijden.”
In de hervorming van de Brusselse rijopleiding wenst Bianca Debaets een belangrijke plaats te geven
aan een risicoperceptietest binnen de stedelijke context. Met de risicoperceptietest testen
kandidaten zichzelf tijdens het examen op het inschatten van risico’s en op interactie met andere
weggebruikers. Grootstedelijke context en stadverkeer vragen eigen Brusselse accenten
(verkeerspieken door pendelaars, mix van verkeersgebruikers, erg diverse wegeninfrastructuur van
snelweg tot zone 30, …).
Het halen van een rijbewijs moet voor iedereen betaalbaar blijven. Bianca Debaets is dan ook geen
voorstander van de voorstellen om begeleiders verplicht te laten bijstaan door een professionele rijinstructeur of om ze verplicht te onderwerpen aan een theoretische of praktische test. “Vrije
begeleiding door ouders, familieleden of vrienden moet mogelijk blijven. Ik zal zorgen voor een
betere omkadering van de vrije begeleiders, maar steeds op vrijwillige basis.”
Bianca Debaets besluit: “Ik ben vastbesloten om snel werk te maken van een kwaliteitsvolle en
gedragen hervorming van de Brusselse rijopleiding. Naast samenwerking met de sector- en
beroepsverenigingen, pleit ik dan ook voor afstemming van de geplande wijzigingen met de andere
gewesten.”
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