
Open brief aan de minister voor mobiliteit van het Vlaamse Gewest, 

Geachte heer Ben Weyts, 

 

 

“Een beetje morrelen in de marge zal niet volstaan: het laaghangend fruit is al lang 

geplukt. Ik wil structureel ingrijpen”, dat beloofde u als minister voor Mobiliteit in 

2015, om de gitzwarte cijfers van het aantal verkeersslachtoffers in Vlaanderen 

drastisch naar beneden te halen.  Een nobel doel en de voorbije dagen werd het 

eindresultaat van het grote denkwerk via de media aan het publiek voorgesteld. 

Maar helaas, mijnheer de minister, stel ik vast dat u eigenlijk net hetzelfde doet, als in 

het verleden, zij het dan nationaal, door uw voorgangers werd gedaan: enkele 

wijzigingen aanbrengen aan de rijopleiding. 

Het verloopt zo al jaren, een beslissing die door de ene minister of staatssecretaris 

voor Mobiliteit werd ingevoerd om de rijopleiding te verbeteren, werd door zijn 

opvolger afschaft, om daarna weer opnieuw ingevoerd te worden. “In rechte lijn 

achteruitrijden en parkeren tussen twee voertuigen, dat heb ik tijdens mijn examen 

ook moeten doen,” reageerde iemand. Correct, want nog niet zo heel lang geleden 

waren dat verplichte manoeuvres tijdens het praktijkexamen. Om ongelukken te 

voorkomen werd de test op een afgesloten terrein uitgevoerd. In 2008 schafte de 

toenmalige staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe dit examenonderdeel af. 

Nu, acht jaar later, heeft u vier manoeuvres uit de archieven terug opgevist, niet meer 

op een afgesloten terrein, maar op de openbare weg. Jeroen Smeesters, woordvoerder 

van Federdrive, de federatie van autorijscholen, vreest nu al voor ongevallen en 

slachtoffers, wanneer jongeren de verschillende manoeuvres op de openbare weg gaan 

inoefenen. En net het verminderen van slachtoffers, is toch de nobele doelstelling. 

Tot begin 2014 konden jongeren die het wat handig aan boord legden, gedurende 36 

maanden via vrije begeleiding en nog eens 18 maanden met een bekwaamheidsattest, 

met een voorlopig rijbewijs oefenen en na een nieuw theorie-examen opnieuw 

gedurende jaren, voor ze een definitief rijbewijs op zak moesten hebben. 

Staatssecretaris voor Mobiliteit, Melchior Wathelet, vond het niet kunnen dat men 

levenslang met een voorlopig rijbewijs zou kunnen rijden en schafte die wantoestand 

af. Nog maximaal drie jaar met een voorlopig rijbewijs op de baan, besliste hij. Iemand 

die tijdens die 36 maanden nog niet geslaagd is voor het praktijkexamen, heeft ofwel 

geen moeite gedaan, of kan echt niet rijden.  Eenmaal die oefenperiode ten einde mag 

een leerling uitsluitend nog via een erkende rijschool leren rijden, ofwel moet hij drie 

jaar wachten voor hij opnieuw een voorlopig rijbewijs kan krijgen. De inkt in sommige 

handboeken is amper droog, maar zoals het de gewoonte is, wat de ene beslist, wordt 

door een opvolger afgeschaft. Minister Weyts, terecht vindt u de wachttijd van 3 jaar 

overdreven, maar uw beslissing dat slechts 6 uurtjes praktijkopleiding in een erkende 

rijschool volstaan om opnieuw  gedurende drie jaar met een voorlopig rijbewijs de 

baan op te mogen, is toch niet meteen een pareltje van structureel ingrijpen. 

Er zijn onmiskenbaar ouders die met het nodige geduld en passie hun zoon- of 

dochterlief perfect leren rijden. Maar een studie die een aantal jaren geleden door 

gratisrijbewijsonline in samenwerking met de erkende rijscholen werd uitgevoerd, en 

waaraan in alle media behoorlijk wat aandacht werd besteed,  bracht toen aan het licht 

dat oudere bestuurders ook heel vaak verkeerde rijtechnieken aanleren. Een lijst te 



lang om hier te noteren,  maar de uitspraak: “Ik rijd al dertig jaar, ik zal het toch wel 

weten zeker,” gaat verre van altijd op. Nog steeds volgen veel leerlingen, net voor hun 

auto-rijexamen, twee uur praktijkles, om daarna met een gerust gemoed de gevreesde 

test te gaan afleggen. Maar lesgevers klagen erover dat zij in die beperkte tijd, 

onmogelijk foutief aangeleerde rijtechnieken kunnen afleren. België blijft één van de 

weinige landen waar iemand een rijbewijs kan bekomen, zonder ook maar één uur 

rijopleiding gekregen te hebben van een rijschoollesgever. Mijnheer de minister, ik vind 

het een gemiste kans dat u niet geopteerd heeft voor een verplichte start- of 

basisopleiding van 6 uur. De eerste lesuren, waarin een professioneel lesgever 

toekomstige bestuurders leert starten, vertrekken, schakelen, rijden en hen de 

correcte stuur- en remtechnieken aanleert, zijn veruit de belangrijkste. Voor 

begeleiders zijn dat net de verschrikkelijkste uren, want de angst dat zoon- of 

dochterlief de wagen in de prak gaat rijden, overheerst de hele tijd. Ideaal was zelfs 

geweest, mijnheer de minister, wanneer u zou opgelegd hebben dat een toekomstige 

begeleider tijdens die startcursus, verplicht achteraan in de leswagen plaats moet 

nemen, om zo mogelijk te ontdekken wat hijzelf al jaren foutief doet.  

 

Mijnheer Weys, de basisopleiding voor elke nieuwe bestuurder begint met het aanleren 

van de theorie. Verkeersregels die klaar en duidelijk zijn en niet voor interpretatie 

vatbaar. 

Al jarenlang hebben uw voorgangers, ministers en staatssecretarissen voor Mobiliteit 

(en zelfs het parlement) de gewoonte om de wegcode aan te passen. 37 aanpassingen 

tijdens de voorbije tien jaar!  Maar dat een wijziging of toevoeging van een nieuwe 

regel ook invloed kan hebben op andere regels van de wegcode, verloren ze daarbij 

echter vaak uit het oog. Het eindresultaat is dat onze wegcode prutswerk is geworden. 

Een warreboel, waarin een kat haar jongen niet vindt. Ogenschijnlijk eenvoudige 

vragen, die door jongeren tijdens hun opleiding op het gratisrijbewijsonline-forum 

worden gesteld, kunnen door rijschoollesgevers en deskundigen soms niet beantwoord 

worden, omdat de wegcode tegenstrijdige regels bevat. De overheid kent het probleem 

maar al te goed en al jaren wordt beloofd dat de wegcode grondig zal herschreven 

worden. Een titanenwerk waarbij de gewesten, politie, justitie en tal van deskundigen 

en diensten betrokken moeten zijn. En telkens, wanneer er uiteindelijk enig licht op het 

einde van de tunnel te bespeuren valt, zijn er weer nieuwe verkiezingen en begint de 

opvolger van voor af aan. Een paar maanden geleden nog kondigde uw collega van de 

federale regering, minister Jacqueline Galant, met veel tamtam aan dat de herziening 

van de wegcode voor haar een topprioriteit was. Daarbij kon men uitgaan van het werk 

dat sinds 2005 is uitgevoerd door de Federale Commissie voor de Verkeersveiligheid en 

de FOD Mobiliteit en Vervoer. Maar in april 2016 nam zij ontslag. Voor de zoveelste 

keer terug naar af. 

Het zou een droom kunnen zijn, een duidelijke, eenvoudige wegcode voor België, 

waarvan de basisregels best ook in overeenstemmig zijn met de geldende regels in het 

buitenland. En niet zoals nu, dat in België, tijdens hevige regenval, het achtermistlicht 

verplicht moet branden om door de bestuurder achter jou beter gezien te worden, 

terwijl dat nu net in onze buurlanden Nederland of Frankrijk niet mag, omdat het 

mistlicht de achterligger verblindt. Dat krijg je aan leerlingen die in de grensstreek 

wonen, niet uitgelegd. 



Als minister voor Mobiliteit maakt u, zoals dat hoort, ook nieuwe verkeersregels, 

weliswaar alleen voor Vlaanderen. Zo heeft u beslist dat vanaf 1 januari 2017 

maximaal 70 km/uur de nieuwe norm wordt op de Vlaamse gewestwegen. Maar helaas 

niet in het Waalse en niet in het Brusselse gewest, want uw collega’s daar denken er 

anders over. Een vreemde situatie, waarbij bestuurders voortdurend zullen moeten 

achterhalen in welk gewest ze rijden en men tijdens het theorie-examen duidelijk zal 

moeten vermelden op welke gewest een desbetreffende vraag of afbeelding betrekking 

heeft.  

Mijnheer de Minister, uw beslissing om 70 km/uur in plaats van 90 als nieuwe 

maximumsnelheid in te voeren op de Vlaamse gewestwegen, is beslist positief. Elk 

middel om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen helpt. Maar ik hoop, 

mijnheer de minister, dat u uw collega’s zult kunnen overtuigen, dat in de toekomst 

dergelijke beslissingen na overleg, gezamenlijk door alle gewesten moeten genomen 

worden. De verkeersregels zijn zo al verwarrend genoeg en wanneer voortaan elk 

gewest met eigen regels gaat komen aandraven, dan worden handboeken en 

opleidingssites onnodig compex en wordt rijden in België hopeloos ingewikkeld, wat 

voor extra slachtoffers kan zorgen.  

Met vriendelijke groeten. 

 

Eugeen Van Aerschot 

Auteur van het handboek: ‘Theorie rijbewijs B – de audiovisuele methode’ en van het 

‘Praktijkboek rijbewijs B’ 
Maker van de site: gratisrijbewijsonline.be 

 

 

 

  

 

 


