DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN
DIERENWELZIJN

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING
Betreft:

- Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van
artikel 47 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998
betreffende het rijbewijs, wat betreft de vergoeding voor de
leden van de beroepscommissie
- Principiële goedkeuring

1. INHOUDELIJK
Voorliggend ontwerp van besluit wijzigt artikel 47 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998
betreffende het rijbewijs, wat betreft de vergoeding voor de leden van de beroepscommissie.
Conform dit artikel doet een beroepscommissie uitspraak over de beroepen in verband met
mislukkingen voor het praktisch rijexamen.
De beroepscommissie is samengesteld uit drie leden, commissarissen genoemd, waarbij onder de
commissarissen een voorzitter wordt aangeduid. De beroepscommissie zetelt over het algemeen
tweewekelijks en behandelt per zitting twee tot vijf dossiers. De kandidaten krijgen tijdens de
zitting steeds de kans om hun zaak te verdedigen. Daarna beraadslagen de commissarissen en volgt
een uitspraak.
Sinds de Zesde Staatshervorming is het Vlaams Gewest bevoegd voor de reglementering inzake de
scholing en examens betreffende de kennis en de vaardigheid die nodig zijn voor het besturen van
voertuigen van elke categorie en dus ook voor de reglementering inzake de beroepscommissie.
Tot op heden wordt er toepassing gemaakt van de vergoedingen zoals opgenomen in het
ministerieel besluit van 1 oktober 2009 tot vaststelling van de vergoeding voor de leden van de
Beroepscommissie die uitspraak moet doen over de beroepen in verband met mislukking voor het
praktische examen voor het rijbewijs, dat genomen is ter uitvoering van artikel 47, §4 van het
koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs. Op basis hiervan bedraagt de
vergoeding voor de voorzitter van de beroepscommissie en voor de commissarissen respectievelijk
35 en 27 euro per zitting.
Deze bedragen zijn sinds 2009 gelijk gebleven. Het is dan ook billijk om de vergoedingen te
verhogen en te voorzien in een jaarlijkse indexatie ervan.
In 2009 werd deze bepaald op 35 € (voorzitter) en 27 € (commissieleden) en deze werden sedertdien
niet meer aangepast. De commissieleden dienen magistraat te zijn, en over een gedegen kennis van
de verkeerswetgeving te beschikken. De beroepscommissie zetelt tweewekelijks. Een zitting duurt
ca. 2.5 €. Elk dossier wordt door de commissieleden individueel voorbereid om vervolgens ter
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zitting het verslag van de secretaris en de klachtdoende partij te horen, waarna de zaak in beraad
wordt genomen, om finaal een gemotiveerde beslissing uit te werken en te formaliseren.
Verwijzende naar het complexe karakter van de wetgeving en de vergoedingen in gelijkaardige
commissies, worden de voorstelde bedragen als billijk en marktconform beschouwd.
Artikel 1 van voorliggend ontwerp van besluit vervangt artikel 47, §4 van het koninklijk besluit van
23 maart 1998 betreffende het rijbewijs.
De vergoeding voor de leden van de beroepscommissie wordt rechtstreeks in het koninklijk besluit
van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs opgenomen en wordt vastgesteld op respectievelijk 150
en 125 euro per zitting voor de voorzitter en de commissarissen.
Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.
Er wordt tevens voorzien in een vergoeding van de reiskosten overeenkomstig de bepalingen die
gelden voor het Vlaamse overheidspersoneel, waarbij zowel de voorzitter als de commissarissen
worden gelijkgesteld met de titularissen van rang A2.
Aangezien de vergoedingen voor de leden van de beroepscommissie rechtstreeks worden
opgenomen in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, voorziet artikel 2
van voorliggend ontwerp van besluit dat het ministerieel besluit van 1 oktober 2009 tot vaststelling
van de vergoeding voor de leden van de Beroepscommissie die uitspraak moet doen over de
beroepen in verband met mislukking voor het praktische examen voor het rijbewijs wordt
opgeheven.
Artikel 3 van voorliggend ontwerp van besluit belast de Vlaamse minister, bevoegd voor het
verkeersveiligheidsbeleid, met de uitvoering van voorliggend ontwerp van besluit.

2. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE BEGROTING VAN DE VLAAMSE
GEMEENSCHAP
In 2018 werd 3.612,67 euro betaald aan de commissarissen van de beroepscommissie, waarvan 1.138
euro aan presentiegelden en 2.474,67 euro aan kilometervergoedingen. De commissie hield veertien
keer zitting.
Gesteld dat er evenveel zittingen zijn als in 2018, bedraagt het totaal van de vergoedingen die
volgens het ontwerp verschuldigd zijn per jaar 6.324,67 euro, waarvan 3.850 euro aan
presentiegelden en 2474,67 euro aan kilometervergoedingen.
Deze vergoedingen worden betaald van artikel MB0D00 1MA00413 1211 613400 (apparaatskredieten).
Het (gunstig) advies van de Inspectie van Financiën werd verleend op 6 maart 2019.
Het begrotingsakkoord werd verleend op 29 maart 2019.

3. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE LOKALE BESTUREN
Personeel: er is geen bijkomende inzet van het in dienst zijnde personeel vereist;
Werkingsuitgaven: er is geen weerslag op de lopende uitgaven van de lokale besturen;
Investeringen en schulden: er zijn geen investeringen gekoppeld aan de uitvoering van het voorstel
van beslissing;
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Ontvangsten: er zijn geen bijkomende financiële middelen die aan de lokale besturen ter
beschikking gesteld worden ter uitvoering van het voorstel van beslissing;
Conclusie: er is geen weerslag op de lokale besturen.

4. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP HET PERSONEELSBESTAND EN DE
PERSONEELSBUDGETTEN
Er is geen weerslag op het personeelsbestand en de personeelsbudgetten.

5. KWALITEIT VAN DE REGELGEVING
Het bijgaande ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering werd aangepast aan het
wetgevingstechnisch en taalkundig advies nr. 2019/96 van 21 februari 2019.
Het bijgaande ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering vereist geen Reguleringsimpactanalyse
(RIA). Het gaat immers om regelgeving waarvoor er geen of slechts een beperkte impact is voor de
doelgroepen.

6. VOORSTEL VAN BESLISSING
De Vlaamse Regering beslist:
1° haar principiële goedkeuring te hechten aan het bijgaande ontwerp van besluit van de Vlaamse
Regering tot wijziging van artikel 47 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het
rijbewijs, wat betreft de vergoeding voor de leden van de beroepscommissie;
2° de Vlaamse minister, bevoegd voor Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en
Dierenwelzijn te gelasten over voornoemd ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering het
advies in te winnen van de Raad van State met verzoek het advies mee te delen binnen een
termijn van 30 dagen, met toepassing van artikel 84, §1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde
wetten op de Raad van State.
De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn

Ben WEYTS

Bijlagen:
- het principieel goed te keuren ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering
- het advies van de Inspectie van Financiën dd. 6 maart 2019
- het begrotingsakkoord dd. 29 maart 2019
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