Besluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden
voor het rijonderricht en de erkende rijscholen

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16
maart 1968, artikel 23, §1, 2°, gewijzigd bij de wet van 9 juli 1976, en 4°,
vervangen bij de wet van 18 juli 1990, en §3, ingevoegd bij de wet van 18 juli
1990;
Gelet op het decreet van 24 februari 2017 tot gedeeltelijke omzetting van
richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september
2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties, artikel 3, §1, 16°,
artikel 15, 16, 18, 24 en 25;
Gelet op het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs;
Gelet op het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor
erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen;
Gelet op het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor
voertuigen van categorie B;
Gelet op het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de
vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de
categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E;
Gelet op het koninklijk besluit van 13 juni 2010 houdende de erkenning van de
beroepskwalificaties die door rij-instructeurs en directeurs van rijscholen werden
verworven in de lidstaten van de Europese Gemeenschap, alsook tot wijziging
van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor
erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 28 september 2018 houdende
het terugkommoment in het kader van de rijopleiding categorie B;
Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting,
gegeven op ... (datum);
Gelet op het advies van de Mobiliteitsraad Vlaanderen, gegeven op … (datum);
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Gelet op het advies ... van de Gegevensbeschermingsautoriteit, gegeven op …
(datum);
Gelet op advies ... van de Raad van State, gegeven op … (datum), met
toepassing van artikel 84, §1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van
State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse
Rand, Toerisme en Dierenwelzijn;
Na beraadslaging,

BESLUIT:

Titel 1. Definities
Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder:
1°
administratietoelating: de toestemming van de minister of zijn
gemachtigde om kantoorverantwoordelijke als vermeld in artikel 55,
eerste lid, te zijn;
2°
algemene verordening gegevensbescherming: de verordening (EU)
2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de
verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van
die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene
verordening gegevensbescherming);
3°
bestuur: het departement, vermeld in artikel 28, §1, van het besluit van
de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot
de organisatie van de Vlaamse administratie;
4°
categorie AM, A1, A2, A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E of
G: de categorieën, vermeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 23
maart 1998;
5°
decreet van 24 februari 2017: het decreet van 24 februari 2017 tot
gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2005/36/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning
van beroepskwalificaties;
6°
directietoelating: de toestemming van de minister of zijn gemachtigde om
een rijschooldirecteur als vermeld in artikel 48 te zijn;
7°
erkende rijschool: een school voor het besturen van motorvoertuigen die
over een erkenning beschikt die geldig is in het Vlaamse Gewest, het
Waalse Gewest of het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest;
8°
erkenning van een filiaal: de toestemming van de minister of zijn
gemachtigde aan een erkende rijschool om rijonderricht aan te bieden in
een filiaal van de rijschool;
9°
erkenning van een oefenterrein: de toestemming van de minister of zijn
gemachtigde om een terrein voor praktijkonderricht te gebruiken;
10°
erkenning van een rijschool: de toestemming van de minister of zijn
gemachtigde om een rijschool te exploiteren;
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11°

12°
13°

14°
15°
16°

17°
18°

19°
20°

21°

22°

23°
24°
25°

26°

27°
28°

29°

hoofdzetel: een lokaal in het Vlaamse Gewest waar een rijschool met
verschillende erkende filialen bepaalde afschriften van documenten, het
voertuigenregister en het personeelsregister kan bijhouden;
kandidaat-bestuurder: de persoon die theorie- of praktijkonderricht krijgt;
koninklijk besluit van 1 december 1975: het koninklijk besluit van 1
december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
koninklijk besluit van 23 maart 1998: het koninklijk besluit van 23 maart
1998 betreffende het rijbewijs;
koninklijk besluit van 10 juli 2006: het koninklijk besluit van 10 juli 2006
betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B;
koninklijk besluit van 4 mei 2007: het koninklijk besluit van 4 mei 2007
betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van
bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1,
D1+E, D, D+E;
lestoelating: de toestemming van de minister of zijn gemachtigde om
theorie- of praktijkonderricht te geven;
lestoelating II: de lestoelating die toegang verleent tot de functie van
lesgever die met het praktijkonderricht voor het besturen van voertuigen
van categorie B en G belast is;
lestoelating III: de lestoelating die toegang verleent tot de functie van
lesgever die met het theorieonderricht belast is;
lestoelating IV: de lestoelating die toegang verleent tot de functie van
lesgever die met het praktijkonderricht voor het besturen van voertuigen
van categorie AM, A1, A2 en A belast is;
lestoelating V: de lestoelating die toegang verleent tot de functie van
lesgever die met het praktijkonderricht voor het besturen van voertuigen
van categorie B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E belast is;
lestoelating VI: de lestoelating die toegang verleent toegang tot de functie
van lesgever die met het praktijkonderricht voor het besturen van
voertuigen van categorie B+E belast is;
minister: de Vlaamse minister, bevoegd voor het
verkeersveiligheidsbeleid;
opleidingsverstrekker: de instelling die de opleidingen, vermeld in titel 4,
hoofdstuk 4 en 5, organiseert;
personeelslid: elke persoon die voor het filiaal van een rijschool
administratieve, leiding- of onderwijsopdrachten vervult in dienstverband
of als zelfstandige;
praktijkonderricht: de scholing, vermeld in artikel 23, §1, 2°, van de wet
betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart
1968;
rijonderricht: het theorieonderricht of het praktijkonderricht;
stagetoelating: de toestemming van de minister of zijn gemachtigde om in
het kader van een stage in een filiaal van een rijschool theorie- of
praktijkonderricht te geven;
theorieonderricht: het onderricht, vermeld in artikel 23, §1, 4°, van de
wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16
maart 1968.

Titel 2. Het toepassingsgebied
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Art. 2. Het rijonderricht dat een kandidaat-bestuurder in het Vlaamse Gewest
krijgt om de kennis en de vaardigheden te verwerven die nodig zijn om
motorvoertuigen te besturen, wordt gegeven in overeenstemming met de
voorwaarden, vermeld in dit besluit, en kan alleen gegeven worden door een
erkende rijschool vanuit een filiaal in het Vlaamse Gewest dat de minister of zijn
gemachtigde heeft erkend.
Volgend rijonderricht wordt vrijgesteld van de verplichting, vermeld in het
eerste lid:
1°
het praktijkonderricht dat begeleiders geven aan kandidaat-bestuurders
die houder zijn van een voorlopig rijbewijs waarop die begeleider vermeld
staat, waarbij de begeleiders voldoen aan alle voorwaarden, vermeld in
artikel 3, §2, van het koninklijk besluit van 10 juli 2006, en waarbij de
begeleiders de vorming voor begeleiders, vermeld in hoofdstuk III/1 van
het voormelde koninklijk besluit, gevolgd hebben;
2°
het rijonderricht dat de minister heeft goedgekeurd en dat De Lijn geeft
aan kandidaat-bestuurders van motorvoertuigen van categorie D1, D,
D1+E of D+E die in dienst zijn van De Lijn;
3°
het rijonderricht dat de minister heeft goedgekeurd en dat de Vlaamse
Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding geeft aan kandidaatbestuurders die houder zijn van ten minste een geldig rijbewijs B en die
een rijbewijs van categorie C1, C, C1+E of C+E of van categorie D1, D,
D1+E of D+E willen behalen;
4°
het rijonderricht dat de minister heeft goedgekeurd en dat wordt gegeven
in een politieschool aan kandidaat-bestuurders die personeel zijn van de
lokale politie en die een rijbewijs van categorie AM, A1, A2, A, B, B+E, C1,
C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E of G willen behalen;
5°
het rijonderricht dat de minister heeft goedgekeurd en dat wordt gegeven
in een school van de federale politie aan kandidaat-bestuurders die
personeel zijn van de federale politie en die een rijbewijs van categorie
AM, A1, A2, A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E of G willen
behalen;
6°
het rijonderricht dat de minister heeft goedgekeurd en dat wordt gegeven
in de derde graad van het secundair beroepsonderwijs aan kandidaatbestuurders die in de school de opleiding tot bestuurder van vrachtwagens
of de opleiding tot bestuurder van autobus en autocar volgen en die een
rijbewijs van categorie B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D of D+E
willen behalen;
7°
het rijonderricht dat de minister heeft goedgekeurd en dat wordt gegeven
in het onderwijs voor sociale promotie aan kandidaat-bestuurders die de
opleiding tot bestuurder van vrachtwagens of de opleiding tot bestuurder
van autobus en autocar volgen en die een rijbewijs van categorie C1,
C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D of D+E willen behalen;
8°
het rijonderricht dat de minister heeft goedgekeurd en dat wordt gegeven
in een landbouwschool of een landbouwopleidingscentrum aan kandidaatbestuurders die de opleiding tot bestuurder van landbouwvoertuigen
volgen en die het rijbewijs van categorie G willen behalen;
9°
het rijonderricht dat wordt gegeven door de militaire overheid aan
kandidaat-bestuurders die een militair rijbewijs willen behalen.
Titel 3. Het rijonderricht vanuit een erkend filiaal
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Hoofdstuk 1. Algemeen
Art. 3. De erkende rijschool beschikt over minstens één erkend filiaal in het
Vlaamse Gewest.
Het filiaal van een rijschool wordt door de minister of zijn
gemachtigde erkend om een van de volgende typen van rijonderricht te geven:
1°
theorieonderricht als de rijschooldirecteur beschikt over een lestoelating
III, vermeld in artikel 86, §2, 2°;
2°
praktijkonderricht als de rijschooldirecteur beschikt over een lestoelating
II, vermeld in artikel 86, §1, 2°;
3°
theorie- en praktijkonderricht als de rijschooldirecteur beschikt over een
lestoelating II en III, vermeld in artikel 86, §1, 1° en 2°.
In het filiaal wordt alleen het rijonderricht gegeven waarvoor het filiaal is
erkend.
Art. 4. Het filiaal is neutraal ingericht en maakt deel uit van een neutraal gebouw.
Er mogen geen religieuze, politieke of discriminerende symbolen of goederen
zichtbaar zijn.
Het filiaal mag niet in een drankgelegenheid noch in een bewoonde ruimte
worden ingericht.
Art. 5. Het filiaal bevat een administratief lokaal van minstens tien vierkante
meter en een toiletruimte.
Art. 6. Het administratief lokaal en de toiletruimte van een filiaal zijn toegankelijk
zonder dat een bewoonde ruimte doorkruist moet worden.
Art. 7. Het filiaal is minstens twee uur per week open tussen 8 uur en 19 uur op
weekdagen of tussen 10 uur en 16 uur op zaterdag.
De openingsuren van het filiaal worden conform artikel 142, §2, 7°, in de
erkenningsaanvraag vermeld en hangen duidelijk zichtbaar op aan de ingang.
Het filiaal is tijdens de openingsuren vrij toegankelijk.
Art. 8. In het filiaal of aan het filiaal mag alleen reclame gemaakt worden voor
activiteiten in het kader van het rijonderricht waarvoor het filiaal erkend is of, als
de rijschool verschillende filialen heeft, waarvoor de andere filialen van de
rijschool erkend zijn.
De rijschool mag alleen reclame maken onder zijn commerciële naam.
Art. 9. Kandidaat-bestuurders moeten duidelijk kunnen zien dat een erkende
rijschool rijonderricht geeft in het filiaal.
Het filiaal gebruikt de commerciële naam en het logo van de rijschool
waarvan het deel uitmaakt.
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De naam van de rijschool is duidelijk leesbaar vanaf de straat. Het
erkenningsnummer van het filiaal en van de rijschool worden duidelijk zichtbaar
op het filiaal weergegeven.
Art. 10. In het filiaal wordt de volgende informatie opgehangen op een plaats die
voor het publiek goed zichtbaar en leesbaar is:
1°
het bewijs van de erkenning van de rijschool en van het filiaal, vermeld in
artikel 136, eerste lid, en artikel 143, eerste lid;
2°
de lijst van de tarieven, inclusief btw;
3°
de manier waarop een klacht kan worden ingediend, de contactgegevens
van de klachtenbehandelaar van de rijschool en de mededeling dat een
klacht over het rijonderricht, een personeelslid of de werking van de
rijschool altijd wordt behandeld;
4°
de contactgegevens van het bestuur op de wijze die het bestuur toestaat.
Art. 11. Als de rijschool een website heeft, bevat die de volgende informatie:
1°
de commerciële naam en het erkenningsnummer van de rijschool;
2°
de adresgegevens, de contactgegevens en de openingsuren van alle
filialen en, in voorkomend geval, van de hoofdzetel van de rijschool;
3°
per filiaal de vermelding of het filiaal erkend is om theorie- of
praktijkonderricht te geven, en de categorieën van motorvoertuigen
waarvoor rijonderricht wordt gegeven;
4°
een lijst van de tarieven, inclusief btw;
5°
de algemene voorwaarden;
6°
de manier waarop een klacht kan worden ingediend, de contactgegevens
van de klachtenbehandelaar van de rijschool en de mededeling dat een
klacht over het rijonderricht, een personeelslid of de werking van de
rijschool altijd wordt behandeld;
7°
de contactgegevens van het bestuur op de wijze die het bestuur toestaat.
Art. 12. Aan het publiek wordt altijd correcte informatie meegedeeld over de
erkenning van de rijschool, de erkenning van het filiaal, het rijonderricht, de
tarieven en de activiteiten in het kader van het rijonderricht, zowel op papier als
op elektronische wijze.
De rijschool behandelt elke klacht binnen dertig dagen nadat ze de klacht
heeft ontvangen.
De rijschool bezorgt het bestuur elk jaar uiterlijk op 15 februari per filiaal
een overzicht van de klachten die in het voorgaande kalenderjaar zijn ingediend.
Het overzicht bevat een korte beschrijving van elke klacht en het antwoord dat is
gegeven.
Art. 13. De rijscholen die over erkende filialen beschikken, en het personeel van
de filialen:
1°
leven de richtlijnen van de minister of zijn gemachtigde na;
2°
laten de inspecteurs die de minister of zijn gemachtigde aanwijst, toe om
in elke omstandigheid elk filiaal van de rijschool en elk leslokaal en
oefenterrein dat deel uitmaakt van of dat gebruikt wordt door de filialen
van de rijschool te betreden, alle lesvoertuigen te bezichtigen, alle
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rijonderricht dat gegeven wordt, bij te wonen, vaststellingen te doen en
documenten te raadplegen en met het oog op het onderzoek een kopie
daarvan te laten nemen of op elektronische wijze op te vragen.
Hoofdstuk 2. Het filiaal dat erkend is om theorieonderricht te geven
Afdeling 1. Het theorieonderricht
Art. 14. Het theorieonderricht mag alleen in een leslokaal in het Vlaamse Gewest
worden gegeven dat voldoet aan de voorwaarden, vermeld in dit besluit.
Art. 15. Het theorieonderricht kan alleen voor groepen van maximaal 25
kandidaat-bestuurders worden georganiseerd.
Art. 16. Het theorieonderricht omvat de leerstof, vermeld in bijlage 4, die bij het
koninklijk besluit van 23 maart 1998 is gevoegd.
De taal waarin het theorieonderricht wordt gegeven, is in
overeenstemming met de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik
van de talen in bestuurszaken.
Art. 17. Het theorieonderricht dat wordt gegeven, beantwoordt aan het
lesschema dat conform artikel 127, §1, per categorie van motorvoertuigen
waarvoor theorieonderricht wordt gegeven, wordt goedgekeurd.
Art. 18. Het theorieonderricht mag alleen door de volgende personen worden
gegeven:
1°
de lesgevers die beschikken over een geldige lestoelating III als vermeld
in artikel 86, §2, 2°, artikel 91, eerste lid, 2°, of artikel 213, derde lid, van
dit besluit;
2°
de stagiairs die beschikken over een geldige stagetoelating om
theorieonderricht te geven als vermeld in artikel 72, §1, of artikel 213,
derde lid, van dit besluit;
3°
de lesgevers of de stagiairs die beschikken over een geldig brevet of een
geldige stagetoelating om theorieonderricht te geven, uitgereikt door een
ander gewest, en die beschikken over een geldige lestoelating III of over
een geldige stagetoelating om theorieonderricht te geven als vermeld in
artikel 213, vijfde lid, van dit besluit;
4°
de lesgevers of de stagiairs die diensten verrichten op grond van artikel
15 en 16 van het decreet van 24 februari 2017 en die voldoen aan de
voorwaarden, vermeld in artikel 88 en 89 van dit besluit.
Art. 19. Na twee uur theorieonderricht krijgen de kandidaat-bestuurders altijd
een pauze van minstens vijftien minuten. De pauzes worden niet meegerekend
als theorieonderricht.
Er mag aan dezelfde kandidaat voor categorie AM, A of B maximaal zes
uur theorieonderricht per dag worden gegeven. De pauzes worden daarin niet
meegerekend.
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Er mag aan dezelfde kandidaat voor categorie C of D maximaal zeven uur
theorieonderricht per dag worden gegeven. De pauzes worden daarin niet
meegerekend.
Art. 20. Nadat de kandidaat-bestuurder het theorieonderricht heeft gevolgd dat
beantwoordt aan de minimumduurtijd, vermeld in artikel 14 van het koninklijk
besluit van 23 maart 1998, wordt een getuigschrift van theorieonderricht
uitgereikt, waarvan de minister het model bepaalt.
Een getuigschrift als vermeld in het eerste lid, met vermelding van het
aantal uren dat is gevolgd, wordt ook uitgereikt als de kandidaat-bestuurder van
rijschool verandert.
Afdeling 2. Het leslokaal
Art. 21. Elk leslokaal dat wordt gebruikt om theorieonderricht te geven,
voldoet aan de volgende voorwaarden:
1°
het heeft evenveel zitplaatsen als het aantal kandidaat-bestuurders die
het theorieonderricht volgen;
2°
voor elke kandidaat-bestuurder beschikt het over een ruimte van minstens
één vierkante meter;
3°
het beschikt over een papieren of een digitaal lesboek van de onderwezen
stof;
4°
het is uitgerust voor visuele voorstellingen;
5°
het voldoet aan de wettelijke geldende normen inzake hygiëne, veiligheid
en brandveiligheid;
6°
het is verzekerd voor alle lichamelijke en stoffelijke schade van personen.
Art. 22. Per vijf filialen van een erkende rijschool is er minstens één filiaal
uitgerust met een leslokaal van minstens twaalf vierkante meter groot.
Hoofdstuk 3. Het filiaal dat erkend is om praktijkonderricht te geven
Afdeling 1. Het praktijkonderricht
Art. 23. De manoeuvres die deel uitmaken van het praktijkonderricht voor
categorie AM, A1, A2, A, B+E, C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E, D+E en G,
mogen alleen op een oefenterrein in het Vlaamse Gewest uitgevoerd worden dat
voldoet aan de voorwaarden, vermeld in dit besluit.
Art. 24. Het praktijkonderricht omvat de leerstof, vermeld in bijlage 5, die bij het
koninklijk besluit van 23 maart 1998 is gevoegd.
In de volgende gevallen omvat het praktijkonderricht de leerstof, vermeld
in bijlage 5/1, die bij het koninklijk besluit van 23 maart 1998 is gevoegd:
1°
bij het onderricht van een kandidaat-bestuurder voor het rijbewijs dat
geldig is voor categorie A1;
2°
bij het onderricht van een kandidaat-bestuurder voor het rijbewijs dat
geldig is voor categorie A2, waarbij de kandidaat-bestuurder geen twee
jaar houder is van een rijbewijs dat geldig is voor categorie A1;
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3°

bij het onderricht van een kandidaat-bestuurder voor het rijbewijs dat
geldig is voor categorie A, waarbij de kandidaat-bestuurder geen twee
jaar houder is van een rijbewijs dat geldig is voor categorie A2.

Bij het onderricht van een kandidaat-bestuurder voor het rijbewijs dat
geldig is voor categorie AM, omvat het praktijkonderricht de leerstof, vermeld in
bijlage 5/2, die bij het koninklijk besluit van 23 maart 1998 is gevoegd.
De taal waarin het praktijkonderricht gegeven wordt, is in
overeenstemming met de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik
van de talen in bestuurszaken.
Art. 25. Het praktijkonderricht dat wordt gegeven, beantwoordt aan het
lesschema dat conform artikel 127, §1, per categorie van motorvoertuigen
waarvoor praktijkonderricht wordt gegeven, wordt goedgekeurd.
Art. 26. §1. Het praktijkonderricht mag alleen door de volgende personen
worden gegeven:
1°
de lesgevers die beschikken over een geldige lestoelating II, IV, V of VI
als vermeld in artikel 86, §1, 2°, §3, 2°, §4, 2°, of §5, 2°, artikel 91,
eerste lid, 2°, of artikel 213, derde lid, van dit besluit;
2°
de stagiairs die beschikken over een geldige stagetoelating om
praktijkonderricht te geven als vermeld in artikel 72, §1, artikel 73, §4,
eerste lid, of artikel 213, derde lid, van dit besluit;
3°
de lesgevers of de stagiairs die beschikken over een geldig brevet of een
geldige stagetoelating om praktijkonderricht te geven, uitgereikt door een
ander gewest, en die beschikken over een geldige lestoelating II, IV, V of
VI of over een geldige stagetoelating om praktijkonderricht te geven als
vermeld in artikel 213, vijfde lid, van dit besluit;
4°
de lesgevers of de stagiairs die diensten verrichten op grond van artikel
15 en 16 van het decreet van 24 februari 2017 en die voldoen aan de
voorwaarden, vermeld in artikel 88 en 89 van dit besluit.
§2. De lesgevers en de stagiairs, vermeld in paragraaf 1, mogen alleen
praktijkonderricht geven voor de categorieën van motorvoertuigen waarvoor ze
zelf een rijbewijs hebben.
Art. 27. De rijschool sluit een schriftelijke overeenkomst met iedere kandidaatbestuurder aan wie rijonderricht wordt gegeven.
In de overeenkomst wordt, in hetzelfde lettertype en in dezelfde
lettergrootte als de hoofdtekst, de volgende tekst opgenomen: "Wat het
praktijkonderricht betreft: als de kandidaat-bestuurder tijdens de verplaatsingen
op de openbare weg niet zelf achter het stuur plaatsneemt, worden die
verplaatsingen niet in aanmerking genomen worden voor de berekening van het
aantal lesuren. Geen enkele andere prestatie dan de prestaties waarvoor in de
overeenkomst een tarief is vermeld, mag worden aangerekend.”.
In de overeenkomst wordt de kandidaat-bestuurder geïnformeerd over de
verschillende mogelijkheden die er bestaan om een klacht in te dienen.
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De overeenkomst wordt voorafgaand aan het praktijkonderricht in twee
exemplaren opgesteld, die gedateerd en ondertekend worden door zowel de
kandidaat-bestuurder als door een persoon die conform artikel 158 bevoegd is
om de getuigschriften van theorie- of praktijkonderricht of de
bekwaamheidsgetuigschriften te ondertekenen en te overhandigen aan
kandidaat-bestuurders.
Als de kandidaat-bestuurder zich via de website van de rijschool inschrijft,
mag de schriftelijke overeenkomst vervangen worden door een digitale
overeenkomst die de kandidaat-bestuurder voorafgaand aan het
praktijkonderricht digitaal ondertekent.
Art. 28. Een lesgever mag maar aan één kandidaat-bestuurder tegelijkertijd
praktijkonderricht geven.
In afwijking van het eerste lid mag een lesgever tijdens het
praktijkonderricht:
1°
voor categorie AM maximaal vijf kandidaat-bestuurders tegelijkertijd
onderrichten;
2°
voor categorie A1, A2 of A maximaal twee kandidaat-bestuurders
tegelijkertijd op het oefenterrein of op de openbare weg onderrichten.
Voor de begeleiding van kandidaat-bestuurders op de openbare weg van
en naar het examencentrum geldt het maximum, vermeld in het tweede lid, 2°,
niet. Die begeleiding telt niet mee als praktijkonderricht.
Art. 29. Het praktijkonderricht voor elke categorie van motorvoertuigen start
vanuit en eindigt aan een erkend filiaal, een erkend oefenterrein van een filiaal of
een te kiezen andere plaats in het Vlaamse Gewest die bij een halteplaats van
het openbaar vervoer ligt en die conform artikel 142, §2, 10°, in de
erkenningsaanvraag is vermeld.
Art. 30. §1. Het praktijkonderricht wordt gegeven met een lesvoertuig dat
voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 43, 44 en 45.
Aan kandidaat-bestuurders met een handicap die het lesvoertuig van de
rijschool niet kunnen besturen, mag het praktijkonderricht gegeven worden met
een speciaal aan de handicap van de kandidaat-bestuurder aangepast voertuig.
Dat voertuig mag door de rijschool zelf, door de kandidaat-bestuurder of door het
centrum, vermeld in artikel 45 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998,
aangeleverd worden en voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 44 en 45
van dit besluit.
Het praktijkonderricht om voertuigen van categorie G te besturen of om
vierwielers van categorie AM te besturen, mag gegeven worden met een voertuig
dat door de kandidaat-bestuurder aangeleverd wordt en dat beantwoordt aan de
voorwaarden, vermeld in artikel 45.
De voertuigen, vermeld in het eerste tot en met het derde lid, worden
opgenomen in het voertuigenregister van het filiaal, vermeld in artikel 132, en
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behoren tot de categorie van motorvoertuigen waarvoor de kandidaat-bestuurder
een rijbewijs wil verkrijgen.
§2. Tijdens het praktijkonderricht op de openbare weg voor categorie A1, A2 of A
neemt de lesgever zelf plaats op een voertuig van de categorie waarvoor
praktijkonderricht wordt gegeven.
§3. Het praktijkonderricht dat gegeven wordt met een lesvoertuig van categorie:
1°
A of A2, komt in aanmerking als praktijkonderricht voor categorie A1;
2°
A, komt in aanmerking als praktijkonderricht voor categorie A2 en A1;
3°
C, komt in aanmerking als praktijkonderricht voor categorie C1;
4°
D, komt in aanmerking als praktijkonderricht voor categorie D1;
5°
C+E, komt in aanmerking als praktijkonderricht voor categorie C1+E;
6°
D+E, komt in aanmerking als praktijkonderricht voor categorie D1+E;
7°
B+E, komt in aanmerking als praktijkonderricht voor categorie B met een
aanhangwagen met een toegestane maximale massa van meer dan 750
kg, waarbij de toegestane maximale massa van het samenstel hoger ligt
dan 3500 kg, maar maximaal 4250 kg bedraagt.
Art. 31. Tijdens het praktijkonderricht voor categorie AM, A1, A2 en A dragen de
kandidaat-bestuurder en de lesgever een rugvest met het opschrift ‘rijschool’,
gevolgd door het erkenningsnummer van de rijschool. De letters en de cijfers zijn
reflecterend en zijn minstens zeven centimeter groot en een centimeter dik.
Op het rugvest van de kandidaat-bestuurder is naast het opschrift,
vermeld in het eerste lid, ook een L-teken opgenomen. Het L-teken bestaat uit
een witte L op een blauwe achtergrond en is minstens 11,5 centimeter hoog, 8
centimeter breed en 2 centimeter dik.
Tijdens het praktijkonderricht voor categorie A1, A2 en A dragen de
kandidaat-bestuurder en de lesgever een valhelm, handschoenen, een vest met
lange mouwen en een lange broek of een overall, alsook laarzen of bottines die
de enkels beschermen.
Art. 32. Nadat twee uur praktijkonderricht gegeven is aan kandidaat-bestuurders
van voertuigen van categorie AM, A1, A2, A of B, krijgen zij altijd een pauze van
minstens tien minuten.
Het filiaal biedt voor categorie B minstens één opleidingspakket aan dat
uit hoogstens zes uur praktijkonderricht bestaat.
Er mag aan dezelfde kandidaat voor categorie B maximaal vier uur
praktijkonderricht per dag gegeven worden. De pauzes worden daarin niet
meegerekend.
Art. 33. De lesgever die belast is met het praktijkonderricht van de volgende
kandidaat-bestuurders, overhandigt aan de kandidaat-bestuurder bij het begin
van de opleiding een opleidingsfiche die voldoet aan de voorwaarden, vermeld in
bijlage 5/1, die bij het koninklijk besluit van 23 maart 1998 is gevoegd:
1°
kandidaat-bestuurders voor het rijbewijs dat geldig is voor categorie A1;
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2°
3°

kandidaat-bestuurders voor het rijbewijs dat geldig is voor categorie A2,
die geen houder zijn van een rijbewijs dat geldig is voor categorie A1;
kandidaat-bestuurders voor het rijbewijs dat geldig is voor categorie A,
die geen houder zijn van een rijbewijs dat geldig is voor categorie A2.

De lesgever die belast is met het praktijkonderricht van een kandidaatbestuurder voor het rijbewijs dat geldig is voor categorie AM, overhandigt aan de
kandidaat-bestuurder bij het begin van de opleiding een opleidingsfiche die
voldoet aan de voorwaarden, vermeld in bijlage 5/2, die bij het koninklijk besluit
van 23 maart 1998 is gevoegd.
Art. 34. Nadat de kandidaat-bestuurder het praktijkonderricht heeft gevolgd dat
beantwoordt aan de minimumduurtijd, vermeld in artikel 15 van het koninklijk
besluit van 23 maart 1998, en artikel 4 en 9 van het koninklijk besluit van 10 juli
2006, wordt een getuigschrift van praktijkonderricht uitgereikt, waarvan de
minister het model bepaalt.
Een getuigschrift als vermeld in het eerste lid, met vermelding van het
aantal uren dat is gevolgd, wordt ook uitgereikt als de kandidaat-bestuurder van
rijschool verandert.
De verplaatsingen op de openbare weg waarbij de kandidaat-bestuurder
niet zelf achter het stuur plaatsneemt, komen niet in aanmerking voor de
berekening van de lesuren, vermeld in artikel 15 van het koninklijk besluit van 23
maart 1998, en artikel 4 en 9 van het koninklijk besluit van 10 juli 2006.
In afwijking van het eerste lid wordt aan de kandidaat-bestuurder die een
voorlopig rijbewijs zonder begeleider als vermeld in artikel 4 van het koninklijk
besluit van 10 juli 2006, wil behalen, en die aan al de volgende voorwaarden
voldoet, een bekwaamheidsgetuigschrift uitgereikt, waarvan de minister het
model bepaalt:
1°
hij heeft het aantal lesuren, vermeld in artikel 15, tweede lid, 6°, van het
koninklijk besluit van 23 maart 1998, gevolgd;
2°
hij heeft bewezen dat hij bekwaam is om alleen te sturen.
Afdeling 2. Het oefenterrein
Art. 35. Elk oefenterrein dat gebruikt wordt voor de manoeuvres die deel
uitmaken van het praktijkonderricht, is door de minister of zijn gemachtigde
erkend.
Het oefenterrein wordt erkend voor een of meer van de volgende
categorieën:
1°
categorie AM: voertuigen van categorie AM;
2°
categorie A: voertuigen van categorie A1, A2 en A;
3°
categorie B+E: voertuigen van categorie B+E en B + code 96;
4°
categorie C: voertuigen van categorie C1 en C;
5°
categorie D: voertuigen van categorie D1 en D;
6°
categorie C+E en D+E: voertuigen van categorie C1+E, C+E, D1+E en
D+E;
7°
categorie G: voertuigen van categorie G.
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Art. 36. §1. Het oefenterrein laat de kandidaat-bestuurders toe om de
manoeuvres die deel uitmaken van het praktijkonderricht, in alle veiligheid uit te
voeren.
§2. Voor de uitvoering van de manoeuvres wordt op het oefenterrein, naargelang
de categorie waarvoor het oefenterrein erkend is, een zone voorzien die voldoet
aan de volgende minimumafmetingen:
1°
de zone voor categorie AM is minstens 40 meter lang en 10 meter breed;
2°
de zone voor categorie A is minstens 100 meter lang, waarvan 60 meter
van de 100 meter 20 meter breed is en 40 meter van de 100 meter 30
meter breed is;
3°
de zone voor categorie B+E is minstens 50 meter lang en 7 meter breed;
4°
de zone voor categorie C is minstens 50 meter lang en 8 meter en 40
centimeter breed met bijkomend de noodzakelijke ruimte om het
manoeuvre achteruit in een garage rijden uit te voeren;
5°
de zone voor categorie D is minstens 50 meter lang en 10 meter breed
met bijkomend de noodzakelijke ruimte om het manoeuvre achteruit in
een garage rijden uit te voeren;
6°
de zone voor categorie C+E en D+E is minstens 50 meter lang waarvan
30 meter van de 50 meter 8 meter breed is en 20 meter van de 50 meter
9 meter en 50 centimeter breed is met bijkomend de noodzakelijke ruimte
voor de laadkaai;
7°
de zone voor categorie G is minstens 50 meter lang en 10 meter breed.
§3. In de zones, vermeld in paragraaf 2, bevindt zich geen enkel obstakel, geen
enkele muur, afsluiting of andere vaste structuur die de veiligheid in het gedrang
zou kunnen brengen. Alleen het materiaal dat nodig is om de manoeuvres uit te
voeren, is in de zone toegelaten.
§4. Het oefenterrein dat bestaat uit verschillende zones, mag tegelijkertijd
gebruikt worden voor het praktijkonderricht voor verschillende categorieën als de
minimumafmetingen van de zones, vermeld in paragraaf 2, gerespecteerd
worden.
§5. De zone van het oefenterrein waarop praktijkonderricht voor een bepaalde
categorie wordt gegeven, wordt door maximaal twee lesvoertuigen tegelijkertijd
gebruikt.
§6. De zone van het oefenterrein waarop praktijkonderricht voor categorie AM
wordt gegeven, wordt door maximaal vijf lesvoertuigen tegelijkertijd gebruikt.
Art. 37. Het oefenterrein is op een veilige en voldoende wijze afgescheiden van
de openbare weg of van andere plaatsen waar zich personen kunnen bevinden.
Het oefenterrein wordt zo ingericht dat alle personen die vreemd zijn aan
het praktijkonderricht, er geen toegang toe hebben gedurende het
praktijkonderricht.
Art. 38. Het oefenterrein heeft een stevige en stabiele ondergrond die aangepast
is aan de categorieën waarvoor het erkend is. De staat van het oefenterrein laat
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de uitvoering van de manoeuvres die deel uitmaken van het praktijkonderricht, in
alle veiligheid toe.
Het oefenterrein is vrij van constructies of materialen die ongevallen
zouden kunnen veroorzaken of die de veiligheid en de correcte uitvoering van de
manoeuvres die deel uitmaken van het praktijkonderricht, zouden kunnen
belemmeren.
Art. 39. Het oefenterrein beschikt minimaal over de volgende uitrustingen:
1°
een brandblusser van minstens vijf kilogram waarvan de vervaldatum nog
niet verlopen is;
2°
een absorberend product voor olievlekken;
3°
een EHBO-uitrusting;
4°
een goed werkende vaste lichtinstallatie die het volledige oefenterrein
verlicht indien het oefenterrein tussen zonsondergang en zonsopgang
wordt gebruikt.
Art. 40. Naast de uitrustingen, vermeld in artikel 39, voldoet het oefenterrein
per categorie waarvoor het erkend is, ook aan de voorwaarden en de uitrusting,
vermeld in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd.
Art. 41. Verschillende filialen van dezelfde rijschool of een of meer filialen van
een andere rijschool mogen hetzelfde erkende oefenterrein gebruiken.
Afdeling 3. De lesvoertuigen
Art. 42. Het filiaal dat erkend is om praktijkonderricht te geven, beschikt voor
elke categorie van motorvoertuigen waarvoor praktijkonderricht wordt gegeven,
over minstens één gebruiksklaar lesvoertuig.
Art. 43. §1. Het lesvoertuig dat voor het praktijkonderricht gebruikt wordt,
beantwoordt, naargelang de categorie waartoe het behoort, aan de voorwaarden,
vermeld in artikel 38 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998.
§2. Naast de voorwaarden, vermeld in paragraaf 1, beantwoordt het lesvoertuig
dat voor het praktijkonderricht gebruikt wordt, ook aan de volgende voorwaarden
en uitrusting:
1°
de voertuigen van categorie AM, A1, A2 en A:
a)
beschikken over een systeem dat tijdens het praktijkonderricht een
onafgebroken en kwaliteitsvolle communicatie tussen de kandidaatbestuurder en de lesgever garandeert;
b)
zijn minder dan zeven jaar oud;
2°
de voertuigen van categorie B:
a)
zijn minder dan tien jaar oud;
b)
zijn uitgerust met veiligheidsgordels voor elke zitplaats;
c)
zijn uitgerust met een dubbele bediening van de organen voor de
bediening van de koppeling als die aanwezig is, van de
bedrijfsreminrichting en van het gaspedaal, die de kandidaatbestuurder en de lesgever elk afzonderlijk kunnen bedienen,
zonder dat de vereiste prestaties van die inrichtingen daardoor
afnemen. De dubbele bediening is niet verplicht voor de in serie
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d)

e)

3°

f)
g)
de
a)
b)
c)
d)

e)

f)

g)
h)
i)

ingebouwde inrichtingen die automatisch zijn of die de lesgever
gemakkelijk kan bereiken zonder gevaar dat de kandidaatbestuurder wordt gehinderd;
zijn uitgerust zijn met een verklikkerinrichting die op akoestische
wijze aangeeft dat de lesgever het bedieningsorgaan van de
bedrijfsreminrichting, van de koppeling als die aanwezig is, of van
het gaspedaal bedient of de bediening ervan verhindert. Als de
verklikkerinrichting ingeschakeld wordt, wordt de goede werking
ervan aangegeven door een verklikkerlicht dat evenwel dooft als
het akoestische alarmsignaal in werking treedt;
zijn uitgerust met een combinatie van achteruitkijkspiegels die
zodanig zijn geplaatst dat de kandidaat-bestuurder en de lesgever
vanuit hun respectieve zitplaats het verkeer achter en links kunnen
zien, en onder meer een ander voertuig kunnen waarnemen dat
begonnen is links in te halen;
hebben aan beide kanten twee deuren;
hebben een achterbank die uitgerust is met hoofdsteunen;
voertuigen van categorie C1, C, D1 en D:
zijn minder dan vijftien jaar oud;
zijn uitgerust met minstens drie zitplaatsen die eenvoudig
toegankelijk zijn en die uitgerust zijn met veiligheidsgordels;
hebben zijruiten van minstens 90 vierkante centimeter aan beide
kanten als er in de slaapcabine zitplaatsen zijn;
zijn uitgerust met een dubbele bediening van de organen voor de
bediening van de koppeling als die aanwezig is, van de
bedrijfsreminrichting en van het gaspedaal, die de kandidaatbestuurder en de lesgever elk afzonderlijk kunnen bedienen,
zonder dat de vereiste prestaties van die inrichtingen daardoor
afnemen;
zijn uitgerust met een verklikkerinrichting die op akoestische wijze
aangeeft dat de lesgever het bedieningsorgaan van de
bedrijfsreminrichting, van de koppeling als die aanwezig is, of van
het gaspedaal bedient of de bediening ervan verhindert. Als de
verklikkerinrichting ingeschakeld wordt, wordt de goede werking
ervan aangegeven door een verklikkerlicht dat evenwel dooft als
het akoestische alarmsignaal in werking treedt;
zijn uitgerust met een combinatie van achteruitkijkspiegels die
zodanig zijn geplaatst dat de kandidaat-bestuurder en de lesgever
vanuit hun respectieve zitplaats het verkeer achter, rechts en links
kunnen zien, en onder meer een ander voertuig kunnen
waarnemen dat begonnen is links in te halen;
zijn uitgerust met een systeem dat de dode hoek zichtbaar maakt;
zijn uitgerust met ABS;
zijn uitgerust met een controleapparatuur als bedoeld in de
verordening (EU) nr. 165/2014 van het Europees Parlement en van
de Raad van 4 februari 2014 betreffende tachografen in het
wegvervoer, tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3821/85 van
de Raad betreffende het controleapparaat in het wegvervoer en tot
wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europees
Parlement en de Raad tot harmonisatie van bepaalde voorschriften
van sociale aard voor het wegvervoer;
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4°

de voertuigen van categorie B+E, C1+E, C+E, D1+E en D+E:
a)
het trekkend voertuig voldoet, naargelang de categorie, aan de
voorwaarden, vermeld in punt 2° of 3°;
b)
de aanhangwagen of de oplegger is minder dan twintig jaar oud.

§3. In afwijking van paragraaf 1 en 2 kunnen de lesvoertuigen die in een ander
gewest voldoen aan de eisen voor het geven van praktijkonderricht voor een
bepaalde categorie, die ingeschreven zijn in een register van de rijschool en die
gebruikt worden in vestigingseenheden van de rijschool in een ander gewest, ook
in filialen van deze rijschool in het Vlaamse Gewest gebruikt worden voor het
praktijkonderricht voor de betreffende categorie van motorvoertuigen.
Art. 44. §1. Het lesvoertuig bevat alleen de volgende opschriften:
1°
de voertuigen van categorie B en de trekkende voertuigen van de
categorie B+E bevatten één dakbord met het opschrift ‘rijschool’, gevolgd
door het erkenningsnummer van de rijschool, dat vooraan en achteraan
duidelijk leesbaar is. De letters en de cijfers zijn minstens zeven
centimeter hoog en een centimeter dik. Het bord met het opschrift is
verlicht tussen zonsondergang en zonsopgang of bij slechte zichtbaarheid.
Op het dak of het dakbord mag geen andere informatie opgenomen
worden;
2°
de aanhangwagens van de voertuigen van categorie B+E bevatten op de
zijkanten en de achterkant het opschrift ‘rijschool’, gevolgd door het
erkenningsnummer van de rijschool. Het opschrift is duidelijk leesbaar. De
letters en de cijfers zijn reflecterend en minstens twintig centimeter hoog
en twee centimeter dik;
3°
de voertuigen van categorie C1, C, D1 en D bevatten op de voorkant, de
zijkanten en de achterkant het opschrift ‘rijschool’, gevolgd door het
erkenningsnummer van de rijschool. Het opschrift is duidelijk leesbaar. De
letters en de cijfers op de zijkanten en de achterkant zijn reflecterend en
minstens twintig centimeter hoog en twee centimeter dik. De letters en de
cijfers op de voorkant zijn reflecterend en minstens tien centimeter hoog
en een centimeter dik;
4°
de aanhangwagens of de opleggers van de voertuigen van categorie
C1+E, C+E, D1+E en D+E bevatten op de zijkanten en de achterkant het
opschrift ‘rijschool’, gevolgd door het erkenningsnummer van de rijschool.
Het opschrift is duidelijk leesbaar. De letters en de cijfers zijn reflecterend
en minstens twintig centimeter hoog en twee centimeter dik;
5°
de voertuigen van categorie G bevatten vooraan en achteraan een bord
met het opschrift ‘rijschool’, gevolgd door het erkenningsnummer van de
rijschool. De letters en de cijfers zijn minstens twintig centimeter hoog en
twee centimeter dik. De letters en de cijfers zijn op een wit bord in het
zwart opgenomen.
§2. Op de trekkende voertuigen en de aanhangwagens of de opleggers, vermeld
in paragraaf 1, mogen naast de opschriften, vermeld in paragraaf 1, ook de
commerciële naam, het logo, de contactgegevens, het adres, de website en het
telefoonnummer van de rijschool worden vermeld, alsook publiciteit voor de
activiteiten van de rijschool en de berichten die het bestuur goedgekeurd heeft in
het kader van de verkeersveiligheid.
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De voertuigen van categorie C1, C, D1 en D en de trekkende voertuigen
van categorie C1+E, C+E, D1+E en D+E mogen naast de opschriften, vermeld in
paragraaf 1 en paragraaf 2, eerste lid, ook de commerciële of maatschappelijke
naam, het logo, het adres, het elektronische adres, het telefoonnummer en het
faxnummer vermelden van de vervoers- of transportmaatschappij die het
voertuig ter beschikking stelt aan de rijschool in het kader van het
praktijkonderricht.
§3. Opschriften op het lesvoertuig die berichten zijn in het kader van de
verkeersveiligheid als vermeld in paragraaf 2, eerste lid, worden voorafgaandelijk
door het bestuur goedgekeurd.
Als het bestuur de goedkeuring, vermeld in het eerste lid, heeft gegeven,
mag de boodschap op het lesvoertuig worden opgenomen.
Art. 45. Een L-teken is op de lesvoertuigen van alle categorieën voorzien, met
uitzondering van categorie AM, A1, A2 en A. Het L-teken bestaat uit een witte L
op een blauwe achtergrond en is minstens zeven centimeter hoog, vier
centimeter breed en een centimeter dik. Het L-teken moet op de achterzijde van
het voertuig en op een duidelijk zichtbare plaats aangebracht worden.
In afwijking van het eerste lid is het L-teken op de voertuigen van
categorie C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D en D+E minstens twintig centimeter
hoog, tien centimeter breed en drie centimeter dik.
Art. 46. Alle materiële en lichamelijke schade die het lesvoertuig aan
bestuurders, passagiers en derden berokkent, is door een verzekeringspolis
gedekt.
De polis, vermeld in het eerste lid, bepaalt dat de verzekeraar van elk
verhaal tegen de kandidaat-bestuurder afziet, behalve in geval van een opzettelijk
schadegeval of grove schuld conform artikel 62 van de wet van 4 april 2014
betreffende de verzekeringen.
In geval van burgerlijke aansprakelijkheid van de kandidaatbestuurder mag de dekking van de schade aan de bezittingen van de kandidaatbestuurder beperkt worden tot 1000 euro.
Art. 47. Ieder lesvoertuig beschikt over een geldig groen keuringsbewijs
zodra het onderworpen is aan de technische controle.
Titel 4. Het personeel van een filiaal
Hoofdstuk 1. De categorieën van personeel
Afdeling 1. De rijschooldirecteur
Art. 48. De rijschooldirecteur is belast met de leiding van de filialen van de
rijschool.
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De rijschooldirecteur is verantwoordelijk voor het rijonderricht dat
gegeven wordt, de administratie, het personeel en voor de interne
kwaliteitscontrole.
De rijschooldirecteur waakt erover dat het rijonderricht dat aan kandidaatbestuurders gegeven wordt, beantwoordt aan de voorwaarden, vermeld in dit
besluit.
De rijschooldirecteur is verantwoordelijk voor het gebruik van de
leslokalen, de oefenterreinen, het didactische materiaal en de lesvoertuigen.
De rijschooldirecteur ziet erop toe dat de personeelsleden de
voorwaarden, vermeld in dit besluit, en de richtlijnen van de minister of zijn
gemachtigde volgen.
Art. 49. In elke rijschool wordt één rijschooldirecteur aangesteld.
Alleen de volgende personen mogen als rijschooldirecteur worden
aangesteld:
1°
de persoon die beschikt over een geldige directietoelating als vermeld in
artikel 63, 2°, artikel 91, eerste lid, 1°, of artikel 213, tweede lid;
2°
de persoon die beschikt over een geldig brevet om een rijschool te leiden,
uitgereikt door een ander gewest, en die beschikt over een geldige
directietoelating als vermeld in artikel 213, vierde lid.
Als de rijschool niet meer over een rijschooldirecteur beschikt, kan, in
geval van overmacht en na toestemming van de minister of zijn gemachtigde, de
houder van een lestoelating II, III, IV, V of VI, vermeld in artikel 86, §1, 2°, §2,
2°, §3, 2°, §4, 2°, of §5, 2°, of de rijschooldirecteur van een andere rijschool
belast worden met de leiding van de filialen van een rijschool gedurende een
periode van hoogstens twee jaar vanaf de kennisgeving van de toestemming.
Art. 50. De functie van rijschooldirecteur kan maar in één enkele rijschool
uitgeoefend worden.
Een rijschooldirecteur mag geen activiteiten uitoefenen in filialen van een
andere rijschool.
In afwijking van het eerste en tweede lid kan de rijschooldirecteur in het
geval, vermeld in artikel 49, derde lid, tijdelijk de functie van rijschooldirecteur
uitoefenen in een andere rijschool.
Afdeling 2. De lesgevers en de stagiairs
Art. 51. Elk filiaal beschikt over lesgevers die belast zijn met het geven van
theorie- of praktijkonderricht aan kandidaat-bestuurders.
Een lesgever kan in verschillende filialen van dezelfde rijschool werken.
Art. 52. De lesgever beschikt over de vereiste, geldige toelating, vermeld in
artikel 18 of artikel 26, §1, om theorie- of praktijkonderricht te kunnen geven.
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Art. 53. Een filiaal kan naast de lesgevers, vermeld in artikel 51, ook beschikken
over stagiairs die theorie- of praktijkonderricht aan kandidaat-bestuurders
kunnen geven als ze beschikken over de vereiste, geldige toelating, vermeld in
artikel 18 of artikel 26, §1.
Afdeling 3. De administratieve medewerkers en de kantoorverantwoordelijke
Art. 54. De administratie van het filiaal kan verzorgd worden door de
administratieve medewerkers van een filiaal.
Een administratieve medewerker kan in verschillende filialen van dezelfde
rijschool werken.
Art. 55. Een filiaal kan ook een kantoorverantwoordelijke hebben die beschikt
over een geldige administratietoelating als vermeld in artikel 100, 2°, of artikel
91, eerste lid, 3°.
In tegenstelling tot de administratieve medewerkers kan de
kantoorverantwoordelijke getuigschriften van theorie- of praktijkonderricht of
bekwaamheidsgetuigschriften ondertekenen en overhandigen aan kandidaatbestuurders.
Een kantoorverantwoordelijke kan in verschillende filialen van dezelfde
rijschool werken.
Hoofdstuk 2. De toelatingen
Afdeling 1. De directietoelating
Onderafdeling 1. De schriftelijke proef
Art. 56. Om een directietoelating te krijgen, moet de kandidaatrijschooldirecteur voor een schriftelijke proef slagen.
Art. 57. §1. Om aan de schriftelijke proef, vermeld in artikel 56, te mogen
deelnemen, moet de kandidaat-rijschooldirecteur voldoen aan al de volgende
voorwaarden:
1°
hij heeft minstens drie jaar een lestoelating II of III;
2°
hij heeft minstens drie jaar aantoonbare werkervaring, minstens halftijds,
in een erkende rijschool;
3°
hij legt een uittreksel uit het strafregister model 2 van maximaal drie
maanden oud voor.
§2. De kandidaat-rijschooldirecteur die aan de schriftelijke proef, vermeld in
artikel 56, wil deelnemen, dient bij het bestuur op elektronische wijze of op
papier een aanvraag tot inschrijving voor de voormelde schriftelijke proef in,
waarvan het bestuur het model bepaalt.
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§3. De kandidaat-rijschooldirecteur voegt bij de aanvraag tot inschrijving voor de
schriftelijke proef, vermeld in paragraaf 2, de documenten waaruit blijkt dat al de
voorwaarden, vermeld in paragraaf 1, vervuld zijn.
§4. Het bestuur deelt uiterlijk één maand nadat het alle bewijsstukken heeft
ontvangen, aan de kandidaat-rijschooldirecteur mee of de aanvraag al dan niet
volledig is.
Als de aanvraag onvolledig is, behandelt het bestuur de aanvraag pas
nadat het de ontbrekende informatie heeft ontvangen.
Het bestuur deelt binnen één maand nadat een volledige aanvraag is
ingediend, aan de kandidaat-rijschooldirecteur mee of hij ingeschreven kan
worden voor de schriftelijke proef, vermeld in artikel 56. Het bestuur deelt ook de
datum mee van de schriftelijke proef waarvoor de kandidaat-rijschooldirecteur
ingeschreven is.
Het bestuur kan de termijn, vermeld in het derde lid, verlengen met één
maand. Het bestuur brengt de kandidaat-rijschooldirecteur daarvan op de
hoogte.
Art. 58. Het inschrijvingsgeld voor de schriftelijke proef, vermeld in artikel 56, is
vastgesteld op 60 euro.
Het bestuur bepaalt aan wie de vergoeding toekomt en stelt de wijze van
inning vast.
Het bedrag van het inschrijvingsgeld voor de schriftelijke proef, vermeld in
het eerste lid, is gekoppeld aan het indexcijfer van de gezondheidsindex dat op
31 december 2019 is bereikt. Het bedrag wordt op 1 januari van elk jaar
aangepast aan het indexcijfer van de gezondheidsindex dat op 31 december van
het voorgaande jaar bereikt is en wordt tot op de dichtstbijzijnde euro naar
beneden afgerond.
Het inschrijvingsgeld kan in geen enkel geval worden terugbetaald.
Art. 59. De schriftelijke proef, vermeld in artikel 56, test al de volgende
aspecten:
1°
de kennis van de rijopleiding van categorie AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C1,
C+E, C1+E, D, D1, D+E, D1+E en G;
2°
de kennis van het koninklijk besluit van 23 maart 1998;
3°
de kennis van het koninklijk besluit van 10 juli 2006;
4°
de kennis van het koninklijk besluit van 4 mei 2007;
5°
de kennis van de wegcode;
6°
de kennis van dit besluit.
Indien de kennis van de aspecten, vermeld in het eerste lid, conform
artikel 68 of 96 al werd getest, test de schriftelijke proef, vermeld in artikel 56, in
afwijking van het eerste lid, enkel nog die aspecten die nog niet conform artikel
68 of 96 werden getest.
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Art. 60. De kandidaat-rijschooldirecteur is alleen geslaagd voor de schriftelijke
proef, vermeld in artikel 56, als hij ten minste 60% van de punten behaalt.
De kandidaat-rijschooldirecteur die vijf keer niet geslaagd is voor de
voormelde schriftelijke proef, mag niet meer deelnemen aan die schriftelijke
proef.
Art. 61. De minister kan nadere regels bepalen over de schriftelijke proef,
vermeld in artikel 56.
Onderafdeling 2. De aanvraagprocedure
Art. 62. De kandidaat-rijschooldirecteur die geslaagd is voor de schriftelijke
proef, vermeld in artikel 56, en die een directietoelating wil verkrijgen, dient bij
het bestuur op elektronische wijze of op papier een aanvraag in, waarvan het
bestuur het model bepaalt.
De kandidaat-rijschooldirecteur voegt bij de aanvraag, vermeld in het
eerste lid, een uittreksel uit het strafregister model 2 dat maximaal drie maanden
oud is, als er sinds de aanvraag tot inschrijving voor de schriftelijke proef,
vermeld in artikel 57, §2, meer dan drie maanden verstreken zijn.
De minister of zijn gemachtigde neemt binnen één maand nadat een
volledige aanvraag is ingediend, een beslissing om al dan niet een
directietoelating uit te reiken.
De minister of zijn gemachtigde kan de termijn waarin hij zijn beslissing
moet nemen, verlengen met één maand. Hij brengt de kandidaatrijschooldirecteur daarvan op de hoogte.
Als er geen beslissing wordt genomen binnen de opgelegde termijn, geldt
het ontbreken van een beslissing als een beslissing van aanvaarding.
Art. 63. Als de minister of zijn gemachtigde beslist om een directietoelating uit
te reiken, worden de volgende documenten, waarvan de minister het model
bepaalt, uitgereikt:
1°
het getuigschrift van beroepsbekwaamheid als rijschooldirecteur;
2°
de directietoelating.
Afdeling 2. De lestoelating
Onderafdeling 1. Algemeen
Art. 64. Naargelang het type van rijonderricht dat wordt gegeven en de
categorie van motorvoertuigen waarvoor rijonderricht wordt gegeven, zijn er vijf
soorten lestoelatingen:
1°
lestoelating II;
2°
lestoelating III;
3°
lestoelating IV;
4°
lestoelating V;
5°
lestoelating VI.
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Art. 65. Om lestoelating II, III, IV of V te krijgen, moet de kandidaat-lesgever
voldoen aan al de volgende voorwaarden:
1°
slagen voor een schriftelijke proef als vermeld in onderafdeling 2;
2°
een stagetoelating krijgen als vermeld in onderafdeling 3;
3°
een stage vervullen als vermeld in onderafdeling 4;
4°
slagen voor een proef modelles als vermeld in onderafdeling 5.
Om lestoelating VI te krijgen, moet de kandidaat-lesgever voldoen aan al
de volgende voorwaarden:
1°
een stagetoelating krijgen als vermeld in onderafdeling 3;
2°
een stage vervullen als vermeld in onderafdeling 4;
3°
slagen voor een proef modelles als vermeld in onderafdeling 5.
Onderafdeling 2. De schriftelijke proef
Art. 66. §1. De kandidaat-lesgever die aan de schriftelijke proef, vermeld in
artikel 65, eerste lid, 1°, wil deelnemen, dient bij het bestuur op elektronische
wijze of op papier een aanvraag tot inschrijving voor de voormelde schriftelijke
proef in, waarvan het bestuur het model bepaalt.
§2. Om aan de schriftelijke proef, vermeld in artikel 65, eerste lid, 1°, te mogen
deelnemen, moet de kandidaat-lesgever aan de volgende voorwaarden voldoen:
1°
voor lestoelating II: minstens drie jaar een rijbewijs van categorie B
hebben;
2°
voor lestoelating III: minstens drie jaar een rijbewijs van categorie B
hebben;
3°
voor lestoelating IV: ofwel minstens drie jaar een rijbewijs van categorie A
hebben ofwel een rijbewijs van categorie A en een lestoelating II hebben;
4°
voor lestoelating V: ofwel minstens drie jaar een rijbewijs van categorie
C+E of D+E hebben ofwel een rijbewijs van categorie C of D en een
lestoelating II hebben.
§3. De kandidaat-lesgever voegt bij de aanvraag tot inschrijving voor de
schriftelijke proef, vermeld in paragraaf 1, een kopie van het rijbewijs, waaruit
blijkt dat voldaan is aan de voorwaarde, vermeld in paragraaf 2, en een uittreksel
uit het strafregister model 2 dat maximaal drie maanden oud is.
§4. Het bestuur deelt uiterlijk één maand nadat het alle bewijsstukken heeft
ontvangen, aan de kandidaat-lesgever mee of de aanvraag al dan niet volledig is.
Als de aanvraag onvolledig is, behandelt het bestuur de aanvraag pas
nadat het de ontbrekende informatie heeft ontvangen.
Het bestuur deelt binnen één maand nadat een volledige aanvraag is
ingediend, aan de kandidaat-lesgever mee of hij ingeschreven kan worden voor
de schriftelijke proef, vermeld in artikel 65, eerste lid, 1°. Het bestuur deelt ook
de datum mee van de schriftelijke proef waarvoor de kandidaat-lesgever
ingeschreven is.
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Het bestuur kan de termijn, vermeld in het derde lid, verlengen met één
maand. Het bestuur brengt de kandidaat-lesgever daarvan op de hoogte.
Art. 67. Het inschrijvingsgeld voor de schriftelijke proef, vermeld in artikel 65,
eerste lid, 1°, is vastgesteld op 60 euro.
Het bestuur bepaalt aan wie de vergoeding toekomt en stelt de wijze van
inning vast.
Het bedrag van het inschrijvingsgeld voor de schriftelijke proef, vermeld in
het eerste lid, is gekoppeld aan het indexcijfer van de gezondheidsindex dat op
31 december 2019 is bereikt. Het bedrag wordt op 1 januari van elk jaar
aangepast aan het indexcijfer van de gezondheidsindex dat op 31 december van
het voorgaande jaar bereikt is en wordt tot op de dichtstbijzijnde euro naar
beneden afgerond.
Het inschrijvingsgeld kan in geen enkel geval worden terugbetaald.
Art. 68. De schriftelijke proef, vermeld in artikel 65, eerste lid, 1°, test al de
volgende aspecten:
1°
voor lestoelating II:
a)
de kennis van het koninklijk besluit van 1 december 1975;
b)
de kennis van de rijopleiding categorie B en G;
c)
de algemene voertuigkennis van voertuigen van categorie B en G;
2°
voor lestoelating III:
a)
de kennis van het koninklijk besluit van 1 december 1975;
b)
de kennis van de rijopleiding categorie AM, A1, A2, A, B, B+E, C,
C1, C+E, C1+E, D, D1, D+E, D1+E en G;
c)
de kennis van het koninklijk besluit van 4 mei 2007;
3°
voor lestoelating IV:
a)
de kennis van het koninklijk besluit van 1 december 1975;
b)
de kennis van de rijopleiding categorie A1, A2, A en AM;
c)
de algemene voertuigkennis van voertuigen van categorie A1, A2,
A en AM;
d)
de verkeersveiligheid bij het gebruik van motorfietsen;
4°
voor lestoelating V:
a)
de kennis van het koninklijk besluit van 1 december 1975;
b)
de kennis van de rijopleiding categorie C en D;
c)
de algemene voertuigkennis van voertuigen van categorie C en D;
d)
de kennis van het koninklijk besluit van 4 mei 2007.
Art. 69. De kandidaat-lesgever is alleen geslaagd voor de schriftelijke proef,
vermeld in artikel 65, eerste lid, 1°, als hij ten minste 60% van de punten
behaalt.
De kandidaat-lesgever die vijf keer niet geslaagd is voor de voormelde
schriftelijke proef, mag niet meer deelnemen aan die schriftelijke proef.
Art. 70. De minister kan nadere regels bepalen over de schriftelijke proef,
vermeld in artikel 65, eerste lid, 1°.
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Onderafdeling 3. De stagetoelating
Art. 71. Om de stage te kunnen beginnen, heeft de kandidaat-lesgever voor
lestoelating II, III, IV, V of VI een geldige stagetoelating, waarvan de minister
het model bepaalt.
Art. 72. §1. De minister of zijn gemachtigde reikt de stagetoelating voor
lestoelating II, III, IV of V uit aan de kandidaat-lesgever binnen één maand
nadat hij geslaagd is voor de schriftelijke proef, vermeld in onderafdeling 2.
§2. De stagetoelating, vermeld in paragraaf 1, is drie jaar geldig. Als de stage na
die periode niet vervuld is, vervalt de stagetoelating.
De stagetoelating verliest haar geldigheid na drie mislukkingen voor de
proef modelles, vermeld in artikel 83, §1, eerste lid.
§3. Voor de kandidaat-lesgever voor lestoelating II, III, IV of V een nieuwe
stagetoelating kan krijgen, legt hij de schriftelijke proef, vermeld in onderafdeling
2, opnieuw af.
Art. 73. §1. De kandidaat-lesgever voor lestoelating VI die een stagetoelating wil
krijgen, dient bij het bestuur op elektronische wijze of op papier een aanvraag in,
waarvan het bestuur het model bepaalt.
§2. De kandidaat-lesgever voegt de volgende documenten bij de aanvraag:
1°
een kopie van het rijbewijs waaruit blijkt dat hij al drie jaar een rijbewijs
van categorie B+E heeft;
2°
het bewijs dat hij al drie jaar een lestoelating II heeft;
3°
een uittreksel uit het strafregister model 2 dat maximaal drie maanden
oud is.
§3. De minister of zijn gemachtigde deelt uiterlijk één maand nadat hij de
aanvraag heeft ontvangen, aan de kandidaat-lesgever mee of de aanvraag al dan
niet volledig is.
Als de aanvraag onvolledig is, behandelt de minister of zijn gemachtigde
de aanvraag pas nadat hij de ontbrekende informatie heeft ontvangen.
De minister of zijn gemachtigde neemt binnen één maand nadat een
volledige aanvraag is ingediend, een beslissing om al dan niet een stagetoelating
uit te reiken.
De minister of zijn gemachtigde kan de termijn waarin hij zijn beslissing
moet nemen, verlengen met één maand. Hij brengt de kandidaat-lesgever
daarvan op de hoogte.
Als er geen beslissing wordt genomen binnen de opgelegde termijn, geldt
het ontbreken van een beslissing als een beslissing van aanvaarding.
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§4. Als de minister of zijn gemachtigde beslist om een stagetoelating uit te
reiken, wordt een stagetoelating uitgereikt.
De stagetoelating, vermeld in het eerste lid, is drie jaar geldig. Als de
stage na die periode niet vervuld is, vervalt de stagetoelating.
De stagetoelating verliest haar geldigheid na drie mislukkingen voor de
proef modelles, vermeld in artikel 83, §1, tweede lid.
§5. Er kan maar één keer een stagetoelating aangevraagd worden om een
lestoelating VI te krijgen.
Onderafdeling 4. De stage
Art. 74.De kandidaat-lesgever voor lestoelating II, III, IV of V die geslaagd is
voor de schriftelijke proef, vermeld in onderafdeling 2, en die beschikt over een
stagetoelating als vermeld in onderafdeling 3, vervult een stage in een filiaal van
een rijschool voor hij kan deelnemen aan de proef modelles, vermeld in
onderafdeling 5.
De kandidaat-lesgever voor lestoelating III kan de stage vervullen in een
of meer filialen van een of meer rijscholen.
De kandidaat-lesgever voor lestoelating VI die beschikt over een
stagetoelating als vermeld in onderafdeling 3, vervult een stage in een filiaal van
een rijschool voor hij kan deelnemen aan de proef modelles, vermeld in
onderafdeling 5.

Art. 75. Het stageprogramma dat iedere stagiair volgt, omvat de volgende
elementen:
1°
de basisprincipes van de werking van een rijschool leren kennen;
2°
theorie- en praktijklessen bijwonen;
3°
het onderricht, met inbegrip van de voorbereiding van de lessen en de
evaluatie van de gegeven lessen;
4°
de werking van de examencentra leren kennen en het bijwonen van
praktische examens;
5°
omgaan met kandidaten die extra ondersteuning nodig hebben;
6°
alle onderdelen van de rijopleiding bijwonen.
Art. 76. §1. Voor elke lestoelating geeft de stagiair de volgende
minimumaantallen uren les:
1°
voor lestoelating II: 175 uur;
2°
voor lestoelating III: 70 uur;
3°
voor lestoelating IV: 175 uur;
4°
voor lestoelating V: 175 uur;
5°
voor lestoelating VI: 175 uur.
Alleen de lessen die de stagiair effectief gegeven heeft, tellen mee als
stage-uren.

Pagina 25 van 80

De voorbereiding van de lessen of de kijkstage telt niet mee als stageuren.
§2. De stage mag hoogstens 35 uur per week duren.
Art. 77. §1. De stage vindt plaats onder toezicht van een stagemeester.
Een stagiair mag door maximaal drie stagemeesters begeleid worden.
Een stagemeester mag niet meer dan twee stagiairs tegelijkertijd
begeleiden.
Als de kandidaat-lesgever voor lestoelating III zijn stage in verschillende
rijscholen doorloopt, verloopt de stage in de filialen van iedere rijschool onder het
toezicht van een stagemeester.
§2. De stagemeester leidt de stagiair nauwlettend op conform het
stageprogramma, vermeld in artikel 75.
§3. Als de stagetoelating nog geldig is, kan het bestuur, nadat het een met
redenen omkleed verzoek van de stagiair of de stagemeester heeft ontvangen,
de stagiair toestaan om zijn stage met een andere stagemeester of in een andere
rijschool voort te zetten.
§4. De lesgever die als stagemeester wil optreden, moet daarvoor erkend
worden.
De kandidaat-stagemeester heeft minstens drie jaar de lestoelating
waarvoor hij als stagemeester wil optreden en heeft, behalve als hij houder is van
een pedagogisch diploma, een opleiding coaching van zeven uur gevolgd.
De volgende diploma's worden aanvaard als pedagogisch diploma als
vermeld in het tweede lid:
1°
het diploma bachelor of master in de psychologische wetenschappen;
2°
het diploma bachelor of master in de pedagogische wetenschappen;
3°
het diploma GLSO, GVSO-groep 1 of geaggregeerde voor het hso en
NUHO, hokt, holt, lsbo, lsto, GPB;
4°
het diploma van onderwijzer of het pedagogische bekwaamheidsbewijs.
In het jaar waarin de kandidaat-stagemeester de opleiding coaching,
vermeld in het tweede lid, heeft gevolgd, wordt de minimumduur van de
opleiding, vermeld in artikel 114, §2, verminderd met de duurtijd van de
opleiding, vermeld in het tweede lid.
Om erkend te worden, dient de kandidaat-stagemeester bij het bestuur op
elektronische wijze of op papier een erkenningsaanvraag in, waarvan het bestuur
het model bepaalt.
De volgende documenten worden bij de aanvraag gevoegd:
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1°

2°

een kopie van het getuigschrift waaruit blijkt dat de kandidaatstagemeester een opleiding coaching van zeven uur, vermeld in het
tweede lid, gevolgd heeft;
een uittreksel uit het strafregister model 2 dat maximaal drie maanden
oud is.

De minister of zijn gemachtigde deelt uiterlijk één maand nadat hij de
aanvraag heeft ontvangen, aan de kandidaat-stagemeester mee of de aanvraag
al dan niet volledig is.
Als de aanvraag onvolledig is, behandelt de minister of zijn gemachtigde
de aanvraag pas nadat hij de ontbrekende informatie heeft ontvangen.
De minister of zijn gemachtigde neemt binnen één maand nadat een
volledige aanvraag is ingediend, een beslissing om al dan niet een erkenning als
stagemeester uit te reiken.
De minister of zijn gemachtigde kan de termijn waarin hij zijn beslissing
moet nemen, verlengen met één maand. Hij brengt de kandidaat-stagemeester
daarvan op de hoogte.
Als er geen beslissing wordt genomen binnen de opgelegde termijn, geldt
het ontbreken van een beslissing als een beslissing van aanvaarding.
§5. Als de minister of zijn gemachtigde beslist om de stagemeester te erkennen,
wordt een erkenningsbeslissing uitgereikt, waarvan de minister het model
bepaalt.
De stagemeester mag alleen een stagiair begeleiden voor de lestoelating
waarvoor hij een erkenning als stagemeester heeft.
Art. 78. §1. In het begin van de stage rijdt de stagiair samen met de
stagemeester een rit van ten minste zestig minuten. Na die rit beoordeelt de
stagemeester de rijvaardigheid van de stagiair met een evaluatieformulier
waarvan het bestuur het model bepaalt. Dat formulier wordt op het einde van de
stage bij de eindbeoordeling gevoegd.
De werkpunten worden met de stagiair besproken en worden verder
opgevolgd door de stagemeester.
§2. De stagemeester is aanwezig bij de theoretische en praktische lessen die de
stagiair geeft, totdat de stagemeester kan waarborgen dat de stagiair geschikt is
om doeltreffend en nuttig onderricht te geven en dat de stagiair bij gevaar
tijdens het praktische onderricht passend kan reageren.
De stagemeester volgt minstens de helft van de stage-uren.
Als de stagemeester niet de helft van de stage-uren heeft bijgewoond,
worden de stage-uren van de stagiair waarbij geen stagemeester aanwezig is, niet
in rekening genomen. De stagiair haalt de resterende uren samen met zijn
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stagemeester in zodat de stagemeester minstens de helft van de stage-uren heeft
bijgewoond.
§3. De stagiair houdt een formulier stageverloop bij, waarvan het bestuur het
model bepaalt. Het formulier vermeldt in chronologische volgorde de gegevens
over de praktische opleiding en de lessen die de stagiair gegeven heeft onder of
zonder toezicht van de stagemeester.
De stagiair ondertekent het formulier stageverloop na elke les. De
stagemeester ondertekent het formulier ook voor de lessen die hij heeft
bijgewoond. Het formulier wordt op het einde van de stage bij de eindbeoordeling
gevoegd.
§4. De stagemeester en de stagiair houden na elke 35 uur stage een
evaluatiegesprek en vullen daarvoor het formulier stage-evaluatie in, waarvan
het bestuur het model bepaalt. De formulieren stage-evaluatie worden op het
einde van de stage bij de eindbeoordeling gevoegd.
Art. 79. §1. Op het einde van de stage rijdt de stagiair samen met de
stagemeester opnieuw een rit van zestig minuten. De stagemeester beoordeelt
die rit met een evaluatieformulier waarvan het bestuur het model bepaalt. Het
formulier wordt op het einde van de stage bij de eindbeoordeling gevoegd.
De stagemeester stuurt de stagiair nog bij waar nodig.
§2. De stagemeester reikt aan de stagiair een eindbeoordeling uit, waarvan het
bestuur het model bepaalt. In die eindbeoordeling wordt bevestigd dat de stagiair
de stageverplichtingen heeft vervuld.
De eindbeoordeling wordt opgemaakt binnen veertien dagen na de dag
waarop de stagiair zijn minimumaantal stage-uren heeft bereikt.
De eindbeoordeling wordt ondertekend en gedateerd door de
stagemeester en de stagiair.
De stagemeester stuurt de ondertekende eindbeoordeling uiterlijk veertien
dagen na het einde van de stage samen met de volgende documenten naar het
bestuur:
1°
het formulier stageverloop, vermeld in artikel 78, §3, eerste lid;
2°
de tussentijdse formulieren stage-evaluatie, vermeld in artikel 78, §4;
3°
de evaluatieformulieren van de ritten, vermeld in artikel 78, §1, eerste lid,
en artikel 79, §1, eerste lid.
De kandidaat-lesgever mag gedurende de periode tussen het opsturen van
de documenten, vermeld in het vierde lid, en het verkrijgen van de lestoelating
onderricht blijven geven en de bijbehorende taken als kandidaat-lesgever blijven
uitvoeren voor maximaal 35 uur per week, uitsluitend bij de rijschool waar hij de
stage heeft doorlopen.
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§3. De eindbeoordeling is één jaar geldig na de afgifte ervan en vervalt als de
kandidaat niet geslaagd is voor de proef modelles, vermeld in artikel 83, §1,
eerste of tweede lid.
§4. Als de kandidaat-lesgever voor lestoelating II, IV, V of VI niet geslaagd is
voor de proef modelles, vermeld in artikel 83, §1, eerste of tweede lid, volgt
hij opnieuw 70 uur stage voor hij opnieuw toegelaten wordt tot de
proef modelles.
Als de kandidaat-lesgever voor lestoelating III niet geslaagd is voor de
proef modelles, vermeld in artikel 83, §1, eerste lid, volgt hij opnieuw 35 uur
stage voor hij opnieuw toegelaten wordt tot de proef modelles.
Nadat de stagiair de stage, vermeld in het eerste of tweede lid, afgerond
heeft, krijgt hij een nieuwe eindbeoordeling.
De eindbeoordeling wordt opgemaakt binnen veertien dagen na de dag
waarop de stagiair zijn minimumaantal stage-uren heeft bereikt.
De eindbeoordeling wordt ondertekend en gedateerd door de
stagemeester en de stagiair.
De stagemeester stuurt de ondertekende eindbeoordeling uiterlijk veertien
dagen na het einde van de stage naar het bestuur.
De kandidaat-lesgever mag gedurende de periode tussen het opsturen van
de eindbeoordeling, vermeld in het zesde lid, en het verkrijgen van de
lestoelating onderricht blijven geven en de bijbehorende taken als kandidaatlesgever blijven uitvoeren voor maximaal 35 uur per week, uitsluitend bij de
rijschool waar hij de stage heeft doorlopen.
Art. 80. Het bestuur verklaart de stage-uren van de stagiair als ongeldig als niet
aan de voorwaarden, vermeld in deze onderafdeling, is voldaan.
De minister of zijn gemachtigde kan de erkenning van een
lesgever als stagemeester intrekken als hij de verplichtingen, vermeld in deze
onderafdeling, niet naleeft.
Voor de minister of zijn gemachtigde beslist om een maatregel als
vermeld in het tweede lid, te nemen, wordt de lesgever op de hoogte gebracht
van de overweging tot intrekking als vermeld in het tweede lid.
De lesgever wordt geïnformeerd over de mogelijkheid om binnen een
maand nadat hij de kennisgeving, vermeld in het derde lid, heeft ontvangen, een
schriftelijk verweer te richten aan de minister of zijn gemachtigde, alsook over de
mogelijkheid om door het bestuur gehoord te worden.
De minister of zijn gemachtigde neemt binnen één maand vanaf de datum
van de ontvangst van het schriftelijke verweer of vanaf de datum van de
hoorzitting of, bij gebrek daaraan, binnen één maand vanaf de datum waarop de
periode van een maand na de ontvangst van de kennisgeving, vermeld in
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het derde lid, is verstreken, een beslissing om de maatregel als vermeld in
het tweede lid, al dan niet te nemen.
Bij gebrek aan een beslissing binnen de termijn, vermeld in het vijfde lid,
wordt de minister of zijn gemachtigde geacht af te zien van de maatregel,
vermeld in het tweede lid.
Onderafdeling 5. De proef modelles
Art. 81. De kandidaat-lesgever die aan de proef modelles, vermeld in artikel 65,
eerste lid, 4°, en tweede lid, 3°, wil deelnemen, dient bij het bestuur op
elektronische wijze of op papier een aanvraag tot inschrijving voor de voormelde
proef modelles in, waarvan het bestuur het model bepaalt.
De kandidaat-lesgever voegt bij de aanvraag tot inschrijving voor de proef
modelles, vermeld in het eerste lid, een uittreksel uit het strafregister model 2
dat maximaal drie maanden oud is.
In afwijking van het tweede lid voegt de kandidaat-lesgever voor
lestoelating V die nog geen drie jaar in het bezit is van een rijbewijs van
categorie C+E of D+E bij de aanvraag tot inschrijving voor de proef modelles,
vermeld in het eerste lid, een uittreksel uit het strafregister model 2 dat
maximaal drie maanden oud is en een kopie van het rijbewijs waaruit blijkt dat
hij op het moment van de aanvraag tot inschrijving voor de proef modelles een
rijbewijs van categorie C+E of D+E heeft.
Art. 82. Het inschrijvingsgeld voor de proef modelles, vermeld in artikel 65,
eerste lid, 4°, en tweede lid, 3°, is vastgesteld op 120 euro.
Het bestuur bepaalt aan wie de vergoeding toekomt en stelt de wijze van
inning vast.
Het bedrag van het inschrijvingsgeld voor de proef modelles, vermeld in
het eerste lid, is gekoppeld aan het indexcijfer van de gezondheidsindex dat op
31 december 2019 is bereikt. Het bedrag wordt op 1 januari van elk jaar
aangepast aan het indexcijfer van de gezondheidsindex dat op 31 december van
het voorgaande jaar bereikt is en wordt tot op de dichtstbijzijnde euro naar
beneden afgerond.
Het inschrijvingsgeld kan in geen enkel geval worden terugbetaald.
Art. 83. §1. De proef modelles, vermeld in artikel 65, eerste lid, 4°, voor de
kandidaat-lesgever voor lestoelating II, III, IV of V bestaat uit:
1°
een modelles;
2°
een ondervraging over de kennis van:
a)
de leerstof van de schriftelijke proef voor de lestoelating waarvoor
de kandidaat-lesgever een modelles geeft;
b)
de onderwijsmethode;
c)
de pedagogische aanpak.
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In afwijking van het eerste lid bestaat de proef modelles, vermeld in
artikel 65, tweede lid, 3°, voor de kandidaat-lesgever voor lestoelating VI uit
een modelles en een ondervraging over de kennis van de rijopleiding van
categorie B+E, de onderwijsmethode en de pedagogische aanpak.
§2. De proef modelles wordt in de volgende voertuigen gegeven:
1°
voor lestoelating II: aan boord van een voertuig van categorie B dat
beantwoordt aan de voorwaarden, vermeld in artikel 43, §1, en §2, 2°, en
artikel 44, dat voorzien is van een handgeschakelde versnellingsbak en
dat door de kandidaat-lesgever wordt geleverd;
2°
voor lestoelating IV: aan boord van een voertuig van categorie A dat
beantwoordt aan de voorwaarden, vermeld in artikel 43, §1, en §2, 1°, en
artikel 44, dat voorzien is van een handgeschakelde of automatische
versnellingsbak en dat door de kandidaat-lesgever wordt geleverd;
3°
voor lestoelating V: aan boord van een voertuig van categorie C+E of D+E
dat beantwoordt aan de voorwaarden, vermeld in artikel 43, §1, en §2,
4°, en artikel 44, dat voorzien is van een handgeschakelde of
automatische versnellingsbak en dat door de kandidaat-lesgever wordt
geleverd;
4°
voor lestoelating VI: aan boord van een voertuig van categorie B+E dat
beantwoordt aan de voorwaarden, vermeld in artikel 43, §1, en §2, 4°, en
artikel 44, dat voorzien is van een handgeschakelde of automatische
versnellingsbak en dat door de kandidaat-lesgever wordt geleverd.
Art. 84. §1. De kandidaat-lesgever is alleen geslaagd voor de proef modelles,
vermeld in artikel 65, eerste lid, 4°, en tweede lid, 3°, als hij ten minste 60% van
de punten behaalt.
Voor de voormelde proef modelles wordt de beoordeling toegekend op
basis van het examenprotocol, waarvan de voorzitter van de examencommissie,
vermeld in artikel 101, §1, het model vastlegt.
§2. De minister kan nadere regels bepalen over de proef modelles, vermeld in
artikel 65, eerste lid, 4°, en tweede lid, 3°.
Onderafdeling 6. De aanvraagprocedure
Art. 85. De kandidaat-lesgever die een lestoelating wil verkrijgen, dient bij het
bestuur op elektronische wijze of op papier een aanvraag in, waarvan het bestuur
het model bepaalt.

1°

2°

Bij de aanvraag voegt de kandidaat-lesgever de volgende documenten:
een uittreksel uit het strafregister model 2 dat maximaal drie maanden
oud is als er sinds de aanvraag tot inschrijving voor de proef modelles,
vermeld in artikel 81, eerste lid, meer dan drie maanden verstreken zijn;
een kopie van het rijbewijs van de kandidaat-lesgever.

De minister of zijn gemachtigde deelt uiterlijk één maand nadat hij alle
bewijsstukken heeft ontvangen, aan de kandidaat-lesgever mee of de aanvraag al
dan niet volledig is.
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Als de aanvraag onvolledig is, behandelt de minister of zijn gemachtigde
de aanvraag pas nadat hij de ontbrekende informatie heeft ontvangen.
De minister of zijn gemachtigde neemt binnen één maand nadat een
volledige aanvraag is ingediend, een beslissing om al dan niet een lestoelating uit
te reiken.
De minister of zijn gemachtigde kan de termijn waarin hij zijn beslissing
moet nemen, verlengen met één maand. Hij brengt de kandidaat-lesgever
daarvan op de hoogte.
Als er geen beslissing wordt genomen binnen de opgelegde termijn, geldt
het ontbreken van een beslissing als een beslissing van aanvaarding.
Art. 86. §1. Als de minister of zijn gemachtigde beslist om een lestoelating II uit
te reiken, worden de volgende documenten, waarvan de minister het model
bepaalt, uitgereikt:
1°
het getuigschrift van beroepsbekwaamheid als lesgever praktijkonderricht
voor het besturen van voertuigen van categorie B en G;
2°
de lestoelating II.
§2. Als de minister of zijn gemachtigde beslist om een lestoelating III uit te
reiken, worden de volgende documenten, waarvan de minister het model bepaalt,
uitgereikt:
1°
het getuigschrift van beroepsbekwaamheid als lesgever theorieonderricht;
2°
de lestoelating III.
§3. Als de minister of zijn gemachtigde beslist om een lestoelating IV uit te
reiken, worden de volgende documenten, waarvan de minister het model bepaalt,
uitgereikt:
1°
het getuigschrift van beroepsbekwaamheid als lesgever praktijkonderricht
voor het besturen van voertuigen van categorie AM, A1, A2 en A;
2°
de lestoelating IV.
§4. Als de minister of zijn gemachtigde beslist om een lestoelating V uit te reiken,
worden de volgende documenten, waarvan de minister het model bepaalt,
uitgereikt:
1°
het getuigschrift van beroepsbekwaamheid als lesgever praktijkonderricht
voor het besturen van voertuigen van categorie B+E, C1, C, C1+E, C+E,
D1, D1+E, D en D+E;
2°
de lestoelating V.
§5. Als de minister of zijn gemachtigde beslist om een lestoelating VI uit te
reiken, worden de volgende documenten, waarvan de minister het model bepaalt,
uitgereikt:
1°
het getuigschrift van beroepsbekwaamheid als lesgever praktijkonderricht
voor het besturen van voertuigen van categorie B+E;
2°
de lestoelating VI.
Afdeling 3. De toelating in het kader van de erkenning van
Europese beroepskwalificaties
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Onderafdeling 1. Algemeen
Art. 87. De bepalingen van deze afdeling zijn van toepassing op de
rijschooldirecteurs, de lesgevers en de kantoorverantwoordelijken die een
aanvrager zijn als vermeld in artikel 3, §1, 16°, van het decreet van 24 februari
2017.
Onderafdeling 2. De vrije dienstverrichting
Art. 88. De lesgever die aan de voorwaarden, vermeld in artikel 15 en 16 van het
decreet van 24 februari 2017 , beantwoordt, brengt de minister of zijn
gemachtigde conform artikel 18 van het voormelde decreet op de hoogte.
De volgende documenten worden gevoegd bij de verklaring, vermeld in
artikel 18, §1, van het voormelde decreet:
1°
een bewijs van de nationaliteit van de lesgever;
2°
een attest waaruit blijkt dat de lesgever rechtmatig in een lidstaat is
gevestigd en dat hem daar geen enkel, zelfs geen tijdelijk,
beroepsuitoefeningsverbod is opgelegd;
3°
een bewijs van de beroepskwalificaties van de lesgever;
4°
voor de gevallen, vermeld in artikel 16, eerste lid, 2°, van het voormelde
decreet: ieder mogelijk bewijs dat de lesgever de tien voorafgaande jaren
zijn activiteiten gedurende ten minste twee jaar heeft uitgeoefend.
Bij iedere wezenlijke wijziging van de situatie die door de documenten,
vermeld in het tweede lid, gestaafd worden, bezorgt de betrokken persoon de
nieuwe documenten die de wijziging staven, aan de minister of aan zijn
gemachtigde. Die documenten worden binnen drie maanden vanaf de datum van
de daadwerkelijke wezenlijke wijziging bezorgd.
Art. 89. Voor iedere dienstverrichting vraagt de minister of zijn gemachtigde aan
de bevoegde overheid van de lidstaat van vestiging iedere relevante informatie
over de rechtmatigheid van de vestiging en het goede gedrag van de lesgever,
alsook iedere informatie over het ontbreken van eventuele tuchtrechtelijke of
strafrechtelijke maatregelen met betrekking tot de beroepsuitoefening, in het
bijzonder de strafrechtelijke veroordelingen die in de lidstaat van vestiging
overeenkomen met de strafrechtelijke veroordelingen, vermeld in artikel 105, §1,
1° en 2°.
Onderafdeling 3. De vestigingsvrijheid
Art. 90. De minister of zijn gemachtigde die met toepassing van artikel 24 van
het decreet van 24 februari 2017 uitspraak doet over een aanvraag om
toestemming te krijgen om het beroep van rijschooldirecteur, lesgever of
kantoorverantwoordelijke uit te oefenen, vraagt de volgende documenten aan de
kandidaat-rijschooldirecteur, kandidaat-lesgever of kandidaatkantoorverantwoordelijke:
1°
een bewijs van de nationaliteit van de rijschooldirecteur, de lesgever of de
kantoorverantwoordelijke;
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2°

3°

een kopie van het beroepsbekwaamheidsattest dat of de opleidingstitel die
toegang verleent tot het beroep van rijschooldirecteur, lesgever of
kantoorverantwoordelijke, alsook, in de gevallen, vermeld in artikel 24,
§2, van het decreet van 24 februari 2017, het bewijs van beroepservaring
van de rijschooldirecteur, de lesgever of de kantoorverantwoordelijke;
de documenten die zijn afgegeven door de bevoegde overheid in de
lidstaat van oorsprong en waaruit blijkt dat er wordt voldaan aan de
voorwaarden, vermeld in artikel 105 van dit besluit.

Art. 91. Als de minister of zijn gemachtigde op grond van artikel 24 van het
decreet van 24 februari 2017 de toegang tot het beroep van rijschooldirecteur,
lesgever of kantoorverantwoordelijke verleent, geeft hij, naargelang het geval:
1°
de directietoelating, vermeld in artikel 63, 2°, van dit besluit;
2°
een lestoelating, vermeld in artikel 86, §1, 2°, §2, 2°, §3, 2°, §4, 2°, of
§5, 2°, van dit besluit;
3°
de administratietoelating, vermeld in artikel 100, 2°, van dit besluit.
De minister of zijn gemachtigde kan binnen de grenzen van artikel 25 van
het decreet van 24 februari 2017 van de aanvrager eisen dat hij een
aanpassingsstage doorloopt of een bekwaamheidsproef aflegt.
Onderafdeling 4. De retributies
Art. 92. Bij de afgifte van de directie-, les- of administratietoelating als vermeld
in artikel 91, eerste lid, is een retributie van 150 euro verschuldigd om de
bestuurs-, controle- en toezichtskosten te dekken.
Het bestuur int de retributie op de wijze die in het betalingsverzoek
bepaald is.
Het bedrag van de retributie is gekoppeld aan het indexcijfer van de
gezondheidsindex dat op 31 december 2019 is bereikt. Het bedrag wordt op 1
januari van elk jaar aangepast aan het indexcijfer van de gezondheidsindex dat
op 31 december van het voorgaande jaar bereikt is en wordt tot op de
dichtstbijzijnde euro naar beneden afgerond.
De retributie is niet terugbetaalbaar.
Afdeling 4. De administratietoelating
Onderafdeling 1. De schriftelijke proef
Art. 93. Om een administratietoelating te krijgen, moet de kandidaatkantoorverantwoordelijke voor een schriftelijke proef slagen.
Art. 94. §1. Om aan de schriftelijke proef, vermeld in artikel 93, te mogen
deelnemen, heeft de kandidaat-kantoorverantwoordelijke minstens drie jaar een
rijbewijs van categorie B.
§2. De kandidaat-kantoorverantwoordelijke die aan de schriftelijke proef,
vermeld in artikel 93, wil deelnemen, dient bij het bestuur op elektronische wijze
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of op papier een aanvraag tot inschrijving voor de voormelde schriftelijke proef
in, waarvan het bestuur het model bepaalt.
§3. De kandidaat-kantoorverantwoordelijke voegt de volgende documenten bij de
aanvraag tot inschrijving voor de schriftelijke proef, vermeld in paragraaf 2:
1°
een kopie van zijn rijbewijs, waaruit blijkt dat voldaan is aan de
voorwaarde, vermeld in paragraaf 1;
2°
een uittreksel uit het strafregister model 2 dat maximaal drie maanden
oud is.
§4. Het bestuur deelt uiterlijk één maand nadat het alle bewijsstukken heeft
ontvangen, aan de kandidaat-kantoorverantwoordelijke mee of de aanvraag al
dan niet volledig is.
Als de aanvraag onvolledig is, behandelt het bestuur de aanvraag pas
nadat het de ontbrekende informatie heeft ontvangen.
Het bestuur deelt binnen één maand nadat een volledige aanvraag is
ingediend, aan de kandidaat-kantoorverantwoordelijke mee of hij ingeschreven
kan worden voor de schriftelijke proef, vermeld in artikel 93. Het bestuur deelt
ook de datum mee van de schriftelijke proef waarvoor de kandidaatkantoorverantwoordelijke ingeschreven is.
Het bestuur kan de termijn, vermeld in het derde lid, verlengen met één
maand. Het bestuur brengt de kandidaat-kantoorverantwoordelijke daarvan op
de hoogte.
Art. 95. Het inschrijvingsgeld voor de schriftelijke proef, vermeld in artikel 93, is
vastgesteld op 60 euro.
Het bestuur bepaalt aan wie de vergoeding toekomt en stelt de wijze van
inning vast.
Het bedrag van het inschrijvingsgeld voor de schriftelijke proef, vermeld in
het eerste lid, is gekoppeld aan het indexcijfer van de gezondheidsindex dat op
31 december 2019 is bereikt. Het bedrag wordt op 1 januari van elk jaar
aangepast aan het indexcijfer van de gezondheidsindex dat op 31 december van
het voorgaande jaar bereikt is en wordt tot op de dichtstbijzijnde euro naar
beneden afgerond.
Het inschrijvingsgeld kan in geen enkel geval worden terugbetaald.
Art. 96. De schriftelijke proef, vermeld in artikel 93, test al de volgende
aspecten:
1°
de kennis van het koninklijk besluit van 23 maart 1998;
2°
de kennis van het koninklijk besluit van 10 juli 2006;
3°
de kennis van de rijopleiding van categorie AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C1,
C+E, C1+E, D, D1, D+E, D1+E en G;
4°
de kennis van het koninklijk besluit van 4 mei 2007.
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Art. 97. De kandidaat-kantoorverantwoordelijke is alleen geslaagd voor de
schriftelijke proef, vermeld in artikel 93, als hij ten minste 60% van de punten
behaalt.
De kandidaat-kantoorverantwoordelijke die vijf keer niet geslaagd is voor
de voormelde schriftelijke proef, mag niet meer deelnemen aan die schriftelijke
proef.
Art. 98. De minister kan nadere regels bepalen over de schriftelijke proef,
vermeld in artikel 93.
Onderafdeling 2. De aanvraagprocedure
Art. 99. De kandidaat-kantoorverantwoordelijke die geslaagd is voor de
schriftelijke proef, vermeld in artikel 93, en die een administratietoelating wil
verkrijgen, dient bij het bestuur op elektronische wijze of op papier een aanvraag
in, waarvan het bestuur het model bepaalt.
De kandidaat-kantoorverantwoordelijke voegt bij de aanvraag, vermeld in
het eerste lid, een uittreksel uit het strafregister model 2 dat maximaal drie
maanden oud is als er sinds de aanvraag tot inschrijving voor de schriftelijke
proef, vermeld in artikel 94, §2, meer dan drie maanden verstreken zijn.
De minister of zijn gemachtigde deelt uiterlijk één maand nadat hij alle
bewijsstukken heeft ontvangen, aan de kandidaat-kantoorverantwoordelijke mee
of de aanvraag al dan niet volledig is.
Als de aanvraag onvolledig is, behandelt de minister of zijn gemachtigde
de aanvraag pas nadat hij de ontbrekende informatie heeft ontvangen.
De minister of zijn gemachtigde neemt binnen één maand nadat een
volledige aanvraag is ingediend, een beslissing om al dan niet een
administratietoelating uit te reiken.
De minister of zijn gemachtigde kan de termijn waarin hij zijn beslissing
moet nemen, verlengen met één maand. Hij brengt de kandidaatkantoorverantwoordelijke daarvan op de hoogte.
Als er geen beslissing wordt genomen binnen de opgelegde termijn, geldt
het ontbreken van een beslissing als een beslissing van aanvaarding.
Art. 100. Als de minister of zijn gemachtigde beslist om een
administratietoelating uit te reiken, worden de volgende documenten, waarvan
de minister het model bepaalt, uitgereikt:
1°
het getuigschrift van beroepsbekwaamheid als kantoorverantwoordelijke;
2°
de administratietoelating.
Afdeling 5. De examencommissie
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Art. 101. §1. In het kader van de beoordeling van de proeven om een
directietoelating, een lestoelating en een administratietoelating te behalen, wordt
er een examencommissie opgericht.
§2. De minister of zijn gemachtigde benoemt de leden van de examencommissie
voor een jaar. Na dat jaar wordt de benoeming van rechtswege voor een jaar
hernieuwd, behalve bij een andersluidende beslissing. Als in de
examencommissie een mandaat onbezet raakt, blijft de persoon die benoemd is
in de loop ervan, benoemd voor de overblijvende duur.
De criteria en de procedure voor de selectie van de leden van de
examencommissie zijn opgenomen in bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd. De
minister of zijn gemachtigde kan daarvan afwijken als de examencommissie
wordt uitbesteed aan externen.
Zodra de leden van de examencommissie de wettelijke
pensioenleeftijd hebben bereikt, wordt er van rechtswege een einde aan hun
functies gemaakt.
§3. De minister of zijn gemachtigde wijst onder de leden van de
examencommissie een voorzitter en drie ondervoorzitters aan.
De minister of zijn gemachtigde benoemt de secretarissen en de helpers
van de examencommissie voor een termijn van een jaar. Na dat jaar wordt de
benoeming van rechtswege voor een jaar hernieuwd, behalve bij een
andersluidende beslissing. Als in de examencommissie een mandaat onbezet
raakt, blijft de persoon die in de loop ervan benoemd wordt, benoemd voor de
overblijvende duur.
Art. 102. De voorzitters, de leden, de secretarissen en de helpers van de
examencommissie krijgen ten laste van de Schatkist een vergoeding, waarvan de
bedragen in het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt.
Art. 103. De minister legt het huishoudelijk reglement van de examencommissie
vast.
Art. 104. Het bestuur bepaalt wie gemachtigd is om de examenzittingen te
organiseren en wat de inschrijvingswijze is.
Er worden minstens drie sessies per jaar georganiseerd.
Hoofdstuk 3. De erkenning van de personeelsleden
Afdeling 1. De voorwaarden voor de personeelsleden
Art. 105. §1. De personeelsleden die rijonderricht geven, voldoen aan al de
volgende voorwaarden:
1°
niet bij een in kracht van gewijsde gegane gerechtelijke beslissing
veroordeeld zijn voor een van de volgende soort inbreuken:
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a)

2°

3°

4°

5°
6°

een inbreuk als vermeld in boek 2, titel III, titel VII, hoofdstuk V
en VI, titel VIII, hoofdstuk I, en titel IX, hoofdstuk I en II, van het
Strafwetboek;
b)
een inbreuk als vermeld in artikel 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
37bis, 47, 48 of 49 van de wet betreffende de politie over het
wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968;
c)
een inbreuk op de bepalingen van dit besluit;
niet vervallen zijn of vervallen geweest zijn van het recht om een
motorvoertuig te besturen. Dat verbod is evenwel niet van toepassing bij
uitwissing van de veroordeling of bij herstel in eer en rechten, op
voorwaarde dat voldaan is aan de onderzoeken die de rechter kan
opleggen met toepassing van artikel 38 van de wet betreffende de politie
over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968;
geen functie of betrekking uitoefenen in de examencentra die
georganiseerd zijn door de instellingen voor de automobielinspectie,
erkend conform de bepalingen van het koninklijk besluit van 23 december
1994 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en de regeling van de
administratieve controle van de instellingen belast met de controle van de
in het verkeer gebrachte voertuigen of bij een rechtspersoon die deze
laatsten groepeert, niet als tolk bij het theoretische of praktische examen
optreden, en geen functie of betrekking bij het bestuur uitoefenen;
voor de personen die belast zijn met het praktijkonderricht: het
geneeskundige onderzoek, vermeld in artikel 43 van het koninklijk besluit
van 23 maart 1998, ondergaan hebben;
voldoen aan de voorwaarden, vermeld in artikel 18 of 26 van dit besluit;
gedurende ten minste drie jaar houder zijn van een rijbewijs dat is
uitgereikt door een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, en dat
geldig is om voertuigen van categorie B of van een evenwaardige
categorie te besturen. De personen die het praktijkonderricht geven om
voertuigen van categorie AM, A1, A2 en A te besturen, zijn gedurende ten
minste drie jaar houder van een rijbewijs dat is uitgereikt door een
lidstaat van de Europese Economische Ruimte, en dat geldig is om
voertuigen van categorie A of een evenwaardige categorie te besturen. De
personen die het praktijkonderricht geven voor categorie B+E, zijn ten
minste drie jaar houder van een rijbewijs dat is uitgereikt door een
lidstaat van de Europese Economische Ruimte, en dat geldig is om
voertuigen van categorie B+E te besturen. De personen die het
praktijkonderricht geven voor categorie C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D
en D+E zijn gedurende ten minste drie jaar houder van een rijbewijs dat
is uitgereikt door een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, en
dat geldig is om voertuigen van categorie C+E of D+E te besturen.

§2. De personen die de rijschool wettig vertegenwoordigen, de rijschooldirecteur,
de administratieve medewerkers en de kantoorverantwoordelijke voldoen aan de
voorwaarden, vermeld in paragraaf 1, 1° en 3°.
Naast de voorwaarden in het eerste lid voldoet de rijschooldirecteur ook
aan de voorwaarde, vermeld in paragraaf 1, 2°.
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De rijschooldirecteur en de kantoorverantwoordelijke zijn houder van de
vereiste geldige toelating, vermeld in artikel 49, tweede lid, en artikel 55, eerste
lid.
Art. 106. Voor een rijschooldirecteur een nieuw personeelslid aanneemt om
diensten te verrichten in een filiaal van de rijschool, controleert hij of die
persoon, naargelang het geval, voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel
105, §1, §2, eerste lid, tweede lid of derde lid.
Voor een rijschooldirecteur een stagiair toelaat om stage te volgen in een
filiaal van de rijschool, controleert hij of die persoon voldoet aan de voorwaarden,
vermeld in artikel 105, §1.
Afdeling 2. De erkenningsprocedure
Art. 107. §1. Een personeelslid mag pas effectief diensten verrichten in een
filiaal van een rijschool nadat het personeelslid aan al de volgende voorwaarden
voldoet:
1°
door de minister of zijn gemachtigde erkend zijn;
2°
in het personeelsregister, vermeld in artikel 131, §1, ingeschreven zijn.
In afwijking van het eerste lid mag een administratieve medewerker als
vermeld in artikel 54, pas effectief diensten verrichten in een filiaal van een
rijschool als hij voldoet aan de voorwaarde, vermeld in het eerste lid, 2°.
§2. Om de erkenning, vermeld in paragraaf 1, 1°, te krijgen, dient de
rijschooldirecteur, voor zichzelf of voor het nieuwe personeelslid, bij het bestuur
op elektronische wijze of op papier een aanvraag tot erkenning in, waarvan het
bestuur het model bepaalt.

1°

2°

3°
4°

De volgende documenten worden bij de aanvraag gevoegd:
voor de rijschooldirecteur, een lesgever of een stagiair: een uittreksel uit
het strafregister model 2 dat maximaal drie maanden oud is of, in
voorkomend geval, de documenten die maximaal drie maanden oud zijn
en die zijn uitgereikt door de bevoegde overheid in de lidstaat van
oorsprong, waaruit blijkt dat er wordt voldaan aan de voorwaarden,
vermeld in artikel 105, §1, 1° en 2°;
voor de kantoorverantwoordelijke: een uittreksel uit het strafregister
model 2 dat maximaal drie maanden oud is of, in voorkomend geval, de
documenten die maximaal drie maanden oud zijn en die zijn uitgereikt
door de bevoegde overheid in de lidstaat van oorsprong, waaruit blijkt dat
er wordt voldaan aan de voorwaarde, vermeld in artikel 105, §1, 1°;
voor de personen die belast zijn met het praktijkonderricht: een kopie van
het rijbewijs;
voor de personen die belast zijn met het praktijkonderricht: het attest,
vermeld in artikel 44, §5, van het koninklijk besluit van 23 maart 1998,
of, in voorkomend geval, de documenten die zijn uitgereikt door de
bevoegde overheid in de lidstaat van oorsprong, waaruit blijkt dat er
wordt voldaan aan de voorwaarde, vermeld in artikel 105, §1, 4°, van dit
besluit.
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De minister of zijn gemachtigde deelt uiterlijk één maand nadat hij de
aanvraag heeft ontvangen, aan de rijschooldirecteur mee of de aanvraag al dan
niet volledig is.
Als de aanvraag onvolledig is, behandelt de minister of zijn gemachtigde
de aanvraag pas nadat hij de ontbrekende informatie heeft ontvangen.
De minister of zijn gemachtigde neemt binnen één maand nadat een
volledige aanvraag is ingediend, een beslissing om het nieuwe personeelslid al
dan niet te erkennen.
De minister of zijn gemachtigde kan de termijn waarin hij zijn beslissing
moet nemen, verlengen met één maand. Hij brengt de rijschooldirecteur daarvan
op de hoogte.
Als er geen beslissing wordt genomen binnen de opgelegde termijn, geldt
het ontbreken van een beslissing als een beslissing van aanvaarding.
Het bestuur reikt voor elk personeelslid dat wordt erkend, een bewijs van
de erkenning uit, waarvan de minister het model bepaalt, en verleent het
personeelslid een erkenningsnummer.
Art. 108. Rijonderricht dat wordt gegeven door een lesgever of een stagiair
voor hij door de minister of zijn gemachtigde erkend is, is ongeldig.
Getuigschriften van theorie- of praktijkonderricht of
bekwaamheidsgetuigschriften die ondertekend zijn door personeelsleden die niet
bevoegd zijn daarvoor conform artikel 158, eerste lid, of die ondertekend zijn
door personeelsleden voor ze door de minister of zijn gemachtigde zijn erkend,
zijn ongeldig.
Art. 109. De rijschooldirecteur deelt onmiddellijk alle wijzigingen in de situatie
van personeelsleden mee aan het bestuur op de wijze die het bestuur bepaalt.
Art. 110. De rijschooldirecteur deelt de uitdiensttreding van een personeelslid op
elektronische wijze mee aan het bestuur binnen acht dagen vanaf de datum van
de uitdiensttreding.
Afdeling 3. Het behoud van de erkenning
Art. 111. Om erkend te blijven, voldoen de personeelsleden van een filiaal op
elk moment aan de voorwaarden, vermeld in dit besluit.
Art. 112. De personen die met het praktijkonderricht belast zijn, hebben tijdens
het rijonderricht altijd hun geldige toelating bij zich, vermeld in artikel 26, §1,
van dit besluit, en het attest, vermeld in artikel 44, §5, van het koninklijk besluit
van 23 maart 1998, of, in voorkomend geval, de documenten die zijn uitgereikt
door de bevoegde overheid in de lidstaat van oorsprong, waaruit blijkt dat er
wordt voldaan aan de voorwaarde, vermeld in artikel 105, §1, 4°, van dit besluit.
Afdeling 4. De retributies
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Art. 113. Per personeelslid dat erkend is en dat in het personeelsregister is
ingeschreven, met uitzondering van de administratieve medewerkers, is de
rijschool een retributie van 150 euro verschuldigd om de bestuurs-, controle- en
toezichtskosten te dekken.
De retributie wordt betaald voor het personeelslid waarop ze betrekking
heeft, zijn werkzaamheden start.
Het bestuur int de retributie op de wijze die in het betalingsverzoek
bepaald is.
Het bedrag van de retributie is gekoppeld aan het indexcijfer van de
gezondheidsindex dat op 31 december 2019 is bereikt. Het bedrag wordt op 1
januari van elk jaar aangepast aan het indexcijfer van de gezondheidsindex dat
op 31 december van het voorgaande jaar bereikt is en wordt tot op de
dichtstbijzijnde euro naar beneden afgerond.
De retributie is niet terugbetaalbaar.
Hoofdstuk 4. De bijscholing van de personeelsleden
Art. 114. §1. De houder van een directietoelating volgt gedurende de eerste drie
jaar na het behalen van de directietoelating elk jaar minstens 21 uur opleiding
over een of meer van de onderwerpen, vermeld in artikel 115.
Na de periode, vermeld in het eerste lid, volgt de houder van een
directietoelating elk jaar minstens veertien uur opleiding over een of meer van de
onderwerpen, vermeld in artikel 115.
Minstens zeven uur van de opleiding, vermeld in het eerste en tweede lid,
heeft betrekking op het onderwerp, vermeld in artikel 115, 4°.
§2. De houder van een lestoelating volgt elk jaar minstens veertien uur opleiding
over een of meer van de onderwerpen, vermeld in artikel 115, 1°, 2° en 3°.
§3. De houder van een administratietoelating volgt elk jaar minstens zeven uur
opleiding over de kennis van dit besluit voor kantoorverantwoordelijken.
§4. In het kalenderjaar waarin de directietoelating, lestoelating of
administratietoelating werd behaald, is de houder van deze toelating vrijgesteld
van de verplichting tot jaarlijkse bijscholing die voor deze toelating van
toepassing is.
De volgende personeelsleden van een filiaal van een rijschool zijn ook
vrijgesteld van de verplichting tot jaarlijkse bijscholing:
1°
de personeelsleden die ook werken voor een rijschool die actief is in een
ander gewest en die over een of meer geldige getuigschriften beschikken,
waaruit blijkt dat ze de bijscholing hebben gevolgd die gevolgd moet
worden in het andere gewest volgens de regels die daar gelden voor de
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2°

toelating die met de directietoelating of de desbetreffende lestoelating in
het gewest in kwestie overeenstemt;
de personeelsleden die hun diensten verrichten op grond van hoofdstuk 2
van het decreet van 24 februari 2017.

Als de houder van een directietoelating, lestoelating of
administratietoelating gedurende een kalenderjaar meer uren opleiding heeft
gevolgd dan, naargelang het geval, conform paragraaf 1, eerste of tweede lid,
paragraaf 2 of paragraaf 3 vereist, dan mag de houder van een directietoelating,
lestoelating of administratietoelating het volgende aantal uren overdragen naar
het volgende kalenderjaar:
1°
de houder van een directietoelating: gedurende de eerste drie jaar na het
behalen van de directietoelating maximaal 21 uur en in de
daaropvolgende jaren maximaal veertien uur;
2°
de houder van een lestoelating: maximaal veertien uur;
3°
de houder van een administratietoelating: maximaal zeven uur.
§5. Dezelfde opleiding mag niet gedurende twee opeenvolgende jaren gevolgd
worden.
§6. Als de houder van een directietoelating, lestoelating of administratietoelating
gedurende twaalf maanden geen activiteiten heeft verricht in een filiaal van een
rijschool en zijn activiteiten hervat, volgt hij voor het lopende jaar nog de
opleiding, vermeld in artikel 114.
Art. 115. De opleiding, vermeld in artikel 114, heeft betrekking hebben op een
of meer van de volgende onderwerpen:
1°
de aspecten, vermeld in artikel 59, 68 en 96;
2°
communicatieve en pedagogische methodieken;
3°
de maatregelen tot bevordering van de verkeersveiligheid, de mobiliteit en
de veiligheid bij de uitoefening van rijschoolactiviteiten;
4°
de organisatorische en wettelijke aspecten van de exploitatie van een
rijschool.
Art. 116. De houder van een directietoelating, lestoelating of
administratietoelating kan in geval van overmacht, waarover het bestuur
oordeelt, aan het bestuur vragen om uitstel te verlenen om te voldoen aan de
verplichting tot jaarlijkse bijscholing, vermeld in artikel 114.
De aanvraag tot uitstel, waarvan het bestuur het model bepaalt, wordt op
elektronische wijze bij het bestuur voor 1 december van het lopende jaar
ingediend.
Het bestuur brengt de aanvrager binnen één maand nadat het de
aanvraag heeft ontvangen, op de hoogte van de beslissing over de aanvraag tot
uitstel.
Als een uitstel toegekend wordt, vermeldt het bestuur de termijn waarin
de jaarlijkse bijscholing alsnog gevolgd moet worden.
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Art. 117. §1. De opleiding, vermeld in artikel 114, mag niet worden aangeboden
zonder dat het bestuur de voormelde opleiding voorafgaandelijk
heeft goedgekeurd.
§2. Om de goedkeuring, vermeld in paragraaf 1, te krijgen, dient de
opleidingsverstrekker bij het bestuur op elektronische wijze of op papier een
aanvraag in, waarvan het bestuur het model bepaalt.
Bij de aanvraag voegt de opleidingsverstrekker al de volgende informatie
en documenten:
1°
de naam van de opleiding;
2°
de gegevens van de opleidingsverstrekker en de docenten;
3°
de locatie van de opleiding;
4°
het programma van de opleiding met een duidelijke omschrijving van de
inhoud van de opleiding;
5°
een gedetailleerd tijdschema van de opleiding;
6°
het draaiboek van de opleiding;
7°
een overzicht van de geplande opleidingsmomenten voor het komende
jaar;
8°
het minimum- en het maximumaantal deelnemers aan de opleiding.
§3. Het bestuur deelt uiterlijk één maand nadat het de aanvraag heeft
ontvangen, aan de opleidingsverstrekker mee of de aanvraag al dan niet volledig
is.
Als de aanvraag onvolledig is, behandelt het bestuur de aanvraag pas
nadat het de ontbrekende informatie heeft ontvangen.
Het bestuur neemt binnen één maand nadat een volledige aanvraag is
ingediend, een beslissing om de opleiding al dan niet goed te keuren.
Het bestuur kan de termijn waarin het zijn beslissing moet nemen,
verlengen met één maand. Het bestuur brengt de opleidingsverstrekker daarvan
op de hoogte.
Als er geen beslissing wordt genomen binnen de opgelegde termijn, geldt
het ontbreken van een beslissing als een beslissing van aanvaarding.
§4. De goedkeuring van de opleiding is geldig voor een kalenderjaar.
§5. Als een opleiding in het volgende kalenderjaar opnieuw wordt gegeven, wordt
de opleiding opnieuw conform paragraaf 2 en 3 door het bestuur goedgekeurd.
Art. 118. §1. De opleidingsverstrekker maakt voor elke georganiseerde
opleiding een aanwezigheidslijst op, waarvan het bestuur het model bepaalt.

1°
2°
3°
4°

Op de aanwezigheidslijst worden al de volgende gegevens vermeld:
de naam van de opleiding;
de datum van de opleiding;
het begin- en het einduur van de opleiding;
de locatie van de opleiding;
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5°
6°
7°
8°
9°

de gegevens van de opleidingsverstrekker;
de voor- en achternaam van de docent of docenten;
de voor- en achternaam van de deelnemers aan de opleiding;
de handtekening van de deelnemers, zowel aan het begin als op het einde
van de opleiding;
de handtekening van de docent of docenten op het einde van de opleiding.

§2. De aanwezigheidslijst wordt binnen vijf werkdagen vanaf de datum van de
opleiding op elektronische wijze aan het bestuur bezorgd. Onder werkdag wordt
verstaan elke dag, uitgezonderd zaterdag, zondag en feestdag.
Art. 119. Na afloop van de opleiding, vermeld in artikel 114, reikt de
opleidingsverstrekker aan iedereen die de voormelde opleiding gevolgd
heeft, een getuigschrift uit, waarvan de minister het model bepaalt.
Als de persoon die de voormelde opleiding wil volgen, niet aanwezig is op
het beginuur van die opleiding of vertrekt voor het einde van die opleiding, wordt
er geen getuigschrift uitgereikt.
Een afschrift van de getuigschriften, vermeld in het eerste lid, en in artikel
114, §4, tweede lid, 1°, wordt gedurende een periode van drie jaar bijgehouden
door het filiaal waar de rijschooldirecteur, de lesgever of de
kantoorverantwoordelijke werkt. Als de rijschool verschillende filialen heeft,
kunnen de afschriften van de getuigschriften bijgehouden worden in de
hoofdzetel van de rijschool nadat het bestuur daarvan op de hoogte is gebracht
op de wijze die het bestuur bepaalt.
Als een lesgever of kantoorverantwoordelijke in verschillende rijscholen
werkt, houdt elke rijschool waar de lesgever of kantoorverantwoordelijke werkt,
gedurende een periode van drie jaar een afschrift bij van de getuigschriften,
vermeld in het eerste lid, en in artikel 114, §4, tweede lid, 1°.
Art. 120. De rijschooldirecteur bezorgt het bestuur uiterlijk op 15 februari een
overzicht, waarvan het bestuur het model bepaalt, van de opleidingen die hijzelf,
de lesgevers van de filialen en de kantoorverantwoordelijken van de filialen in het
voorgaande kalenderjaar hebben gevolgd.
Het bestuur weigert de getuigschriften, vermeld in artikel 119, eerste lid,
als de opleiding geen betrekking heeft op de onderwerpen, vermeld in artikel
114, §1, §2 of §3, of als de opleiding niet voorafgaandelijk door het bestuur is
goedgekeurd.
Het bestuur weigert de getuigschriften, vermeld in artikel 114, §4, tweede
lid, 1°, als de getuigschriften in strijd met de regelgeving in het gewest in
kwestie zijn uitgereikt of als de getuigschriften niet langer geldig zijn in het
gewest in kwestie.
Het bestuur brengt de rijschooldirecteur, de lesgever of de
kantoorverantwoordelijke schriftelijk op de hoogte van de weigering.
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Hoofdstuk 5. De opleiding tot lesgever die belast is met de vorming van
begeleiders rijbewijs B
Art. 121. De vorming voor begeleiders, vermeld in hoofdstuk III/1 van het
koninklijk besluit van 10 juli 2006, mag alleen worden gegeven door lesgevers die
over een lestoelating II of III beschikken en die de opleiding, vermeld in dit
hoofdstuk, hebben gevolgd.
Art. 122. De opleiding, vermeld in artikel 121, wordt georganiseerd door
organisaties van nationale en internationale experten.
Art. 123. De opleiding, vermeld in artikel 121, mag niet worden aangeboden
zonder dat het bestuur het programma en het draaiboek van de opleiding
voorafgaandelijk heeft goedgekeurd. Die goedkeuring is geldig voor een
kalenderjaar.
De inhoud van het programma en het draaiboek stemt minstens overeen
met bijlage 3, die bij dit besluit is gevoegd.
De opleidingsverstrekker bezorgt voor de goedkeuring, vermeld in het
eerste lid, elk jaar een uitgewerkt programma en draaiboek van de opleiding,
alsook een overzicht van de geplande opleidingsmomenten voor het komende
jaar aan het bestuur. De opleidingsverstrekker doet dat minimaal een maand
voor de aanvang van de opleiding of, als een programma en draaiboek al eerder
zijn goedgekeurd, minstens een maand voor de goedkeuring afloopt.
Art. 124. De opleiding, vermeld in artikel 121, duurt minstens zeven uur.
Art. 125. Na afloop van de opleiding, vermeld in artikel 121, reikt de
opleidingsverstrekker een getuigschrift uit aan de lesgever, waarvan het model is
opgenomen in bijlage 4, die bij dit besluit is gevoegd. De minister kan het model
wijzigen.
Een afschrift van het getuigschrift, vermeld in het eerste lid, wordt
bijgehouden in het filiaal waar de lesgever zijn functie uitoefent.
De schorsing of intrekking van de lestoelating heeft van rechtswege de
schorsing of de intrekking van het voormelde getuigschrift tot gevolg.
Art. 126. In het jaar waarin de lesgever het getuigschrift, vermeld in artikel 125,
eerste lid, behaalt, wordt de minimumduur van de opleiding, vermeld in
artikel 114, §2, verminderd met de duurtijd van de opleiding, vermeld in
artikel 124.
Titel 5. De bij te houden gegevens over het rijonderricht in een filiaal
Hoofdstuk 1. Het goedgekeurde lesschema
Art. 127. §1. Het rijonderricht dat in een filiaal aan een kandidaat-bestuurder
wordt gegeven, beantwoordt aan het lesschema dat het bestuur heeft
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goedgekeurd per categorie van motorvoertuigen waarvoor rijonderricht wordt
gegeven, en voor elk type van rijonderricht.
§2. Om goedkeuring van een lesschema te krijgen, dient de rijschooldirecteur bij
het bestuur op elektronische wijze of op papier een aanvraag in, waarvan het
bestuur het model bepaalt.

1°
2°
3°
4°
5°

Bij de aanvraag wordt al de volgende informatie gevoegd:
het type van rijonderricht;
de categorie van motorvoertuigen waarvoor rijonderricht wordt gegeven;
de inhoud van het rijonderricht;
de wijze waarop het rijonderricht gegeven zal worden;
een gedetailleerd tijdschema per les.

§3. Het bestuur deelt uiterlijk één maand nadat het de aanvraag heeft
ontvangen, aan de rijschooldirecteur mee of de aanvraag al dan niet volledig is.
Als de aanvraag onvolledig is, behandelt het bestuur de aanvraag pas
nadat het de ontbrekende informatie heeft ontvangen.
Het bestuur neemt binnen één maand nadat een volledige aanvraag is
ingediend, een beslissing om het lesschema al dan niet goed te keuren.
Het bestuur kan de termijn waarin het zijn beslissing moet nemen,
verlengen met één maand. Het bestuur brengt de rijschooldirecteur daarvan op
de hoogte.
Als er geen beslissing wordt genomen binnen de opgelegde termijn, geldt
het ontbreken van een beslissing als een beslissing van aanvaarding.
§4. De rijschooldirecteur dient een nieuwe aanvraag tot goedkeuring van een
lesschema in bij iedere wijziging in de informatie die is meegedeeld conform
paragraaf 2, tweede lid, waarop de goedkeuring gebaseerd is.
Een nieuwe goedkeuring van een lesschema heeft het verval van de
eerdere goedkeuring tot gevolg.
Hoofdstuk 2. Het logboek
Art. 128. §1. Voor elke kandidaat-bestuurder aan wie rijonderricht wordt
gegeven, wordt, per categorie van motorvoertuigen waarvoor rijonderricht wordt
gegeven en voor elk type van rijonderricht, een logboek bijgehouden, waarvan
de minister het model bepaalt.
§2. In het logboek worden al de volgende gegevens vermeld:
1°
het type van rijonderricht;
2°
de categorie van motorvoertuigen waarvoor rijonderricht wordt gegeven;
3°
de voor- en achternaam van de kandidaat-bestuurder;
4°
het rijksregisternummer van de kandidaat-bestuurder;
5°
de woonplaats van de kandidaat-bestuurder;
6°
het logboeknummer van de kandidaat-bestuurder;
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7°
8°
9°
10°
11°
12°

13°
14°
15°

de commerciële naam van de rijschool;
het erkenningsnummer van de rijschool;
het erkenningsnummer van het filiaal waarin het rijonderricht gevolgd
wordt;
de datum van elk rijonderricht dat gegeven wordt;
het begin- en het einduur van elk rijonderricht dat gegeven wordt;
bij praktijkonderricht:
a)
de vermelding van de locatie, het erkenningsnummer van het filiaal
of het erkenningsnummer van het oefenterrein waar het
rijonderricht conform artikel 29 gestart en beëindigd wordt;
b)
het inschrijvingsnummer van het voertuig aan boord waarvan het
rijonderricht gegeven wordt;
c)
de kilometerstand van het voertuig bij het begin en het einde van
het rijonderricht;
d)
de vermelding van wat goed ging tijdens het rijonderricht en de
eventuele verbeterpunten;
de voor- en achternaam en het erkenningsnummer van het personeelslid
dat het rijonderricht geeft;
na elke les: de handtekening van de persoon die het rijonderricht geeft;
na elke les: de handtekening van de kandidaat-bestuurder.

§3. Het logboek wordt gedurende een periode van 36 maanden bewaard in het
filiaal van de rijschool waar de kandidaat-bestuurder zijn laatste les heeft
gevolgd.
Als de kandidaat-bestuurder erom verzoekt, wordt hem een kopie van het
logboek bezorgd. De kandidaat-bestuurder wordt altijd op het ogenblik van
inschrijving over die mogelijkheid geïnformeerd.
§4. Het logboek mag maximaal drie dagen in een lesvoertuig worden bewaard.
Hoofdstuk 3. De aanwezigheidslijst
Art. 129. §1. Als theorieonderricht wordt gegeven, wordt een aanwezigheidslijst,
waarvan de minister het model bepaalt, bijgehouden van de kandidaatbestuurders die tijdens het theorieonderricht aanwezig zijn.
§2. Op de aanwezigheidslijst worden al de volgende gegevens vermeld:
1°
de commerciële naam van de rijschool;
2°
het erkenningsnummer van de rijschool;
3°
het erkenningsnummer van het filiaal;
4°
de datum van het theorieonderricht;
5°
de categorie van motorvoertuigen waarvoor theorieonderricht wordt
gegeven;
6°
het aantal uren theorieonderricht;
7°
het begin- en het einduur van het theorieonderricht;
8°
het adres van het leslokaal waar het theorieonderricht wordt gegeven;
9°
de voor- en achternaam van de aanwezige kandidaat-bestuurders;
10°
het logboeknummer van de aanwezige kandidaat-bestuurders;
11°
de handtekening van de aanwezige kandidaat-bestuurders;
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12°
13°
14°

de voor- en achternaam en het erkenningsnummer van het personeelslid
dat het theorieonderricht geeft;
de handtekening van de persoon die het theorieonderricht geeft;
eventuele opmerkingen.

§3. De kandidaat-bestuurders en de persoon die het theorieonderricht geeft,
ondertekenen de aanwezigheidslijst pas op het einde van elk theorieonderricht.
Als een kandidaat-bestuurder te laat komt of het theorieonderricht te
vroeg verlaat, wordt dat als een opmerking op de aanwezigheidslijst genoteerd.
De uren van het theorieonderricht tellen in dat geval niet mee voor de
minimumduurtijd, vermeld in artikel 20, eerste lid.
§4. De aanwezigheidslijst wordt gedurende een periode van 36 maanden
bewaard in het filiaal van de rijschool vanwaaruit het theorieonderricht wordt
gegeven.
Hoofdstuk 4. Het jaaroverzicht van het rijonderricht
Art. 130. §1. In elk filiaal wordt per kalenderjaar een jaaroverzicht van het
rijonderricht, waarvan de minister het model bepaalt, bijgehouden.
§2. In het jaaroverzicht van het rijonderricht worden al de volgende gegevens
vermeld:
1°
de commerciële naam van de rijschool;
2°
het erkenningsnummer van de rijschool;
3°
het erkenningsnummer van het filiaal;
4°
de voor- en achternaam van de kandidaat-bestuurders;
5°
het rijksregisternummer van de kandidaat-bestuurders;
6°
de woonplaats van de kandidaat-bestuurders;
7°
het logboeknummer van de kandidaat-bestuurders;
8°
de voor- en achternaam en het erkenningsnummer van het personeelslid
dat het rijonderricht geeft;
9°
het type van rijonderricht dat wordt gegeven;
10°
de categorie van motorvoertuigen waarvoor rijonderricht wordt gegeven;
11°
de data en het begin- en het einduur van het gegeven rijonderricht;
12°
de data van de theoretische of praktische examens die de kandidaatbestuurders hebben afgelegd en de behaalde uitslag;
13°
eventuele opmerkingen.
§3. Het jaaroverzicht van het rijonderricht wordt gedurende een periode van 36
maanden bewaard in het filiaal van de rijschool waarop het jaaroverzicht
betrekking heeft.
§4. Het jaaroverzicht van het rijonderricht wordt op eenvoudig verzoek van het
bestuur op elektronische wijze aan het bestuur ter beschikking gesteld.
De vorm waarin het jaaroverzicht van het rijonderricht wordt bijgehouden,
laat toe om de gegevens te ordenen op:
1°
het personeelslid dat rijonderricht geeft;
2°
de kandidaat-bestuurder;
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3°

de datum van het rijonderricht.

Hoofdstuk 5. Het personeelsregister
Art. 131. §1. In elk filiaal worden de gegevens van al de volgende
personeelsleden bijgehouden in een personeelsregister, waarvan de minister het
model bepaalt:
1°
de rijschooldirecteur;
2°
de lesgevers;
3°
de kantoorverantwoordelijken;
4°
de administratieve medewerkers;
5°
de stagiairs die in een filiaal werken.
Van elk personeelslid, vermeld in het eerste lid, worden al de volgende
gegevens opgenomen:
1°
de voor- en achternaam van het personeelslid;
2°
met uitzondering van de administratieve medewerkers, het
erkenningsnummer van het personeelslid;
3°
een kopie van de identiteitskaart;
4°
met uitzondering van de administratieve medewerkers, een kopie van het
rijbewijs;
5°
een uittreksel uit het strafregister model 2 dat maximaal vijf jaar oud is;
6°
met uitzondering van de administratieve medewerkers, een kopie van de
geldige vereiste toelating, vermeld in artikel 18, 26, 49, tweede lid, of
artikel 55, eerste lid;
7°
voor de rijschooldirecteur, de lesgevers en de kantoorverantwoordelijken,
een overzicht van de opleidingen, vermeld in artikel 114, die zijn gevolgd,
en een afschrift van de getuigschriften van de opleidingen, vermeld in
artikel 119, eerste lid, en in artikel 114, §4, tweede lid, 1°, die zijn
gevolgd.
§2. Het personeelsregister wordt bewaard in het filiaal van de rijschool waarop
het personeelsregister betrekking heeft.
Als de rijschool verschillende filialen heeft, kunnen alle personeelsregisters
bewaard worden in de hoofdzetel van de rijschool nadat het bestuur daarvan op
de hoogte is gebracht op de wijze die het bestuur bepaalt. In dat geval stelt de
rijschool de personeelsregisters op eenvoudig verzoek van het bestuur op
elektronische wijze aan het bestuur ter beschikking.
Hoofdstuk 6. Het voertuigenregister
Art. 132. §1. In elk filiaal wordt een voertuigenregister, waarvan de minister het
model bepaalt, bijgehouden, waarin de gegevens van de lesvoertuigen die
gebruikt worden tijdens het praktijkonderricht, worden geregistreerd op de wijze
die het bestuur bepaalt.
Het voertuigenregister bevat de afschriften van al de volgende
documenten:
1°
de geldige inschrijvingsbewijzen;
2°
de geldige verzekeringsbewijzen;
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3°
4°

de conform artikel 47 geldige groene keuringsbewijzen;
in voorkomend geval, de huurcontracten van de voertuigen die vermeld
worden in het register.

De afschriften, vermeld in het tweede lid, worden tot een jaar na het
laatste gebruik van het voertuig bijgehouden.
§2. Het voertuigenregister wordt bewaard in het filiaal van de rijschool waarop
het voertuigenregister betrekking heeft.
Als de rijschool verschillende filialen heeft, kunnen alle voertuigenregisters
bewaard worden in de hoofdzetel van de rijschool nadat het bestuur daarvan op
de hoogte is gebracht op de wijze die het bestuur bepaalt. In dat geval stelt de
rijschool de voertuigenregisters op eenvoudig verzoek van het bestuur op
elektronische wijze aan het bestuur ter beschikking.
Titel 6. De erkenning van de rijschool, het filiaal en het oefenterrein
Hoofdstuk 1. De erkenning van de rijschool
Art. 133. Om als rijschool erkend te worden, moet de rijschool een onderneming
zijn als vermeld in artikel I.1, eerste lid, 1°, van het Wetboek van Economisch
Recht.
Een onderneming kan maar houder zijn van één erkenning als rijschool.
De maatschappelijke naam van de onderneming mag niet discriminerend
zijn.
De commerciële naam van de rijschool, waaronder de erkenning wordt
verkregen, is een unieke naam die op geen enkele wijze discriminerend is.
Art. 134. Om erkend te worden, heeft de rijschooldirecteur een geldige
directietoelating als vermeld in artikel 49, tweede lid.
Art. 135. §1. De onderneming die een erkenning als rijschool wil verkrijgen,
dient bij het bestuur op elektronische wijze of op papier een aanvraag tot
erkenning van een rijschool in, waarvan het bestuur het model bepaalt.
§2. Bij de aanvraag geeft de rijschooldirecteur al de volgende informatie op:
1°
als de aanvrager een natuurlijke persoon is: de voor- en achternaam, het
adres en het ondernemingsnummer van de natuurlijke persoon;
2°
als de aanvrager een rechtspersoon is: de maatschappelijke naam, het
juridische statuut, het adres van de maatschappelijke zetel en het
ondernemingsnummer;
3°
in voorkomend geval, het adres van de hoofdzetel van de rijschool;
4°
de commerciële naam van de rijschool;
5°
de voor- en achternaam en het rijksregisternummer van de
rijschooldirecteur en de zaakvoerder;
6°
de contactgegevens van de rijschool en de zaakvoerder.
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§3. Bij de aanvraag worden al de volgende documenten gevoegd:
1°
een uittreksel uit het Belgisch Staatsblad of elk ander document waaruit
blijkt dat de aanvrager een onderneming is;
2°
een uittreksel uit het strafregister model 2 dat maximaal drie maanden
oud is, als bewijs dat de voorwaarde, vermeld in artikel 105, §1, 1°, wordt
nageleefd door de personen die de rijschool wettig vertegenwoordigen en
door de rijschooldirecteur, en als bewijs dat de voorwaarde, vermeld in
artikel 105, §1, 2°, wordt nageleefd door de rijschooldirecteur;
3°
een kopie van de directietoelating van de rijschooldirecteur, vermeld in
artikel 49, tweede lid.
§4. De aanvraag bevat de toestemming van de rijschool om de inspecteurs die de
minister of zijn gemachtigde aanwijst, toe te laten om in elke omstandigheid elk
filiaal van de rijschool en elk leslokaal en oefenterrein dat deel uitmaakt van of
dat gebruikt wordt door de filialen van de rijschool te betreden, alle lesvoertuigen
te bezichtigen, alle rijonderricht dat gegeven wordt, bij te wonen, vaststellingen
te doen en documenten te raadplegen. De aanvraag bevat daarnaast ook de
toestemming om de inspecteurs die de minister of zijn gemachtigde aanwijst met
het oog op het onderzoek een kopie daarvan te laten nemen of op elektronische
wijze op te vragen.
§5. Een aanvraag tot erkenning van een rijschool kan alleen behandeld worden
als er op het adres van de aanvrager of op het adres van de hoofdzetel van de
rijschool geen andere rijschool erkend is en de retributie, vermeld in artikel 154,
eerste lid, is betaald.
De minister of zijn gemachtigde deelt uiterlijk één maand nadat hij de
aanvraag heeft ontvangen, en de retributie, vermeld in artikel 154, eerste lid, is
betaald, aan de rijschooldirecteur mee of de aanvraag al dan niet volledig is.
Als de aanvraag onvolledig is, behandelt de minister of zijn gemachtigde
de aanvraag pas nadat hij de ontbrekende informatie heeft ontvangen.
De minister of zijn gemachtigde neemt binnen twee maanden nadat een
volledige aanvraag is ingediend, een beslissing om de rijschool al dan niet te
erkennen.
De minister of zijn gemachtigde kan de termijn waarin hij zijn beslissing
moet nemen, verlengen met één maand. Hij brengt de rijschooldirecteur daarvan
op de hoogte.
Als er geen beslissing wordt genomen binnen de opgelegde termijn, geldt
het ontbreken van een beslissing als een beslissing van aanvaarding.
Art. 136. Het bestuur reikt aan elke rijschool die wordt erkend, een bewijs van
de erkenning uit, waarvan de minister het model bepaalt, en verleent de rijschool
een erkenningsnummer.
De erkenning van de rijschool wordt in het Belgisch Staatsblad
bekendgemaakt.
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Art. 137. De rijschooldirecteur dient een nieuwe aanvraag tot erkenning in bij
iedere wijziging in de informatie die is meegedeeld en in de documenten die zijn
bezorgd, conform artikel 135, §2 en §3, waarop de erkenning gebaseerd is.
Een nieuwe erkenning van de rijschool heeft het verval van de eerdere
erkenning tot gevolg.
Art. 138. Om erkend te blijven, wordt op elk moment voldaan aan de
voorwaarden, vermeld in dit besluit.
Art. 139. Bij een definitieve stopzetting van de rijschoolactiviteiten of in geval
van onvermogen van de rijschool, in het bijzonder wegens een faillissement,
meldt de rijschooldirecteur dat aan het bestuur.
De minister of zijn gemachtigde trekt in het geval, vermeld in het eerste
lid, de erkenning van de rijschool in en de rijschooldirecteur bezorgt de logboeken
en het jaaroverzicht van het rijonderricht, vermeld in artikel 128 en 130, aan het
bestuur.
Art. 140. De minister of zijn gemachtigde trekt de erkenning van de rijschool in
de volgende gevallen in:
1°
de rijschool heeft geen erkend filiaal in het Vlaamse Gewest meer;
2°
er is geen rijschooldirecteur na afloop van de termijn, vermeld in artikel
49, derde lid;
3°
het bestuur stelt vast dat de rijschoolactiviteiten zijn stopgezet.
Voor de minister of zijn gemachtigde tot intrekking van de erkenning
beslist, wordt de rijschooldirecteur of, als er geen rijschooldirecteur is na afloop
van de termijn, vermeld in artikel 49, derde lid, de houder van de lestoelating II,
III, IV, V of VI, vermeld in artikel 86, §1, 2°, §2, 2°, §3, 2°, §4, 2°, of §5, 2°, of
de rijschooldirecteur van een andere rijschool die tijdelijk is belast met de leiding
van de filialen, op de hoogte gebracht van de overweging tot intrekking.
De rijschooldirecteur of, als er geen rijschooldirecteur is na afloop van de
termijn, vermeld in artikel 49, derde lid, de houder van de lestoelating II, III, IV,
V of VI, vermeld in artikel 86, §1, 2°, §2, 2°, §3, 2°, §4, 2°, of §5, 2°, of de
rijschooldirecteur van een andere rijschool die tijdelijk is belast met de leiding
van de filialen, wordt geïnformeerd over de mogelijkheid om binnen een maand
nadat hij de kennisgeving, vermeld in het tweede lid, heeft ontvangen, een
schriftelijk verweer te richten aan de minister of zijn gemachtigde, alsook over de
mogelijkheid om door het bestuur gehoord te worden.
De minister of zijn gemachtigde neemt binnen één maand vanaf de datum
van de ontvangst van het schriftelijke verweer of vanaf de datum van de
hoorzitting of, bij gebrek daaraan, binnen één maand vanaf de datum waarop de
periode van een maand na de ontvangst van de kennisgeving, vermeld in het
tweede lid, is verstreken, een beslissing om de erkenning van de rijschool al dan
niet in te trekken.
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Bij gebrek aan een beslissing binnen de termijn, vermeld in het vierde lid,
wordt de minister of zijn gemachtigde geacht af te zien van de intrekking van de
erkenning van de rijschool.
Als de erkenning van de rijschool wordt ingetrokken, bezorgt de
rijschooldirecteur of, als er geen rijschooldirecteur is na afloop van de termijn,
vermeld in artikel 49, derde lid, de houder van de lestoelating II, III, IV, V of VI,
vermeld in artikel 86, §1, 2°, §2, 2°, §3, 2°, §4, 2°, of §5, 2°, of de
rijschooldirecteur van een andere rijschool die tijdelijk is belast met de leiding
van de filialen, de logboeken en het jaaroverzicht van het rijonderricht, vermeld
in artikel 128 en 130, aan het bestuur.
Art. 141. De intrekking van de erkenning van de rijschool wordt in het Belgisch
Staatsblad bekendgemaakt.
Hoofdstuk 2. De erkenning van een filiaal van de rijschool
Art. 142. §1. De rijschool die een erkenning van een filiaal wil verkrijgen, dient
bij het bestuur op elektronische wijze of op papier een aanvraag tot erkenning
van een filiaal in, waarvan het bestuur het model bepaalt.
§2. Bij de aanvraag geeft de rijschooldirecteur al de volgende informatie op:
1°
als de aanvrager een natuurlijke persoon is: de voor- en achternaam, het
adres en het ondernemingsnummer van de natuurlijke persoon;
2°
als de aanvrager een rechtspersoon is: de maatschappelijke naam, het
juridische statuut, het adres van de maatschappelijke zetel en het
ondernemingsnummer;
3°
de commerciële naam van de rijschool;
4°
de voor- en achternaam en het rijksregisternummer van de
rijschooldirecteur en de zaakvoerder;
5°
het erkenningsnummer van de rijschool;
6°
het adres van het filiaal waarvoor de rijschool een erkenning wil;
7°
de openingsuren van het filiaal;
8°
het type van rijonderricht waarvoor de rijschooldirecteur het filiaal
conform artikel 3, tweede lid, wil laten erkennen;
9°
als de rijschooldirecteur een erkenning voor praktijkonderricht wil, met
uitzondering van categorie B: het adres van het oefenterrein dat het filiaal
zal gebruiken om praktijkonderricht te geven, en, in voorkomend geval,
als het oefenterrein al is erkend, het erkenningsnummer van het
oefenterrein;
10°
als de rijschooldirecteur een erkenning voor praktijkonderricht wil en
conform artikel 29 wil gebruikmaken van de mogelijkheid om het
praktijkonderricht te starten vanuit of te eindigen aan een plaats in het
Vlaamse Gewest die bij een halteplaats van het openbaar vervoer ligt: het
adres van die halteplaats en voor welk type van openbaarvervoermiddel
het een halteplaats is;
11°
als de rijschooldirecteur een erkenning voor theorieonderricht wil: de
bevestiging dat het filiaal is uitgerust met een leslokaal dat beantwoordt
aan de voorwaarden, vermeld in artikel 21, of het adres van het leslokaal
dat het filiaal zal gebruiken om theorieonderricht te geven;
12°
de contactgegevens van het filiaal en de zaakvoerder.
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§3. Bij de aanvraag worden al de volgende documenten gevoegd:
1°
een verklaring op erewoord dat het filiaal alleen bestemd is voor
activiteiten die verband houden met het rijonderricht;
2°
een schema op schaal en foto's van het filiaal;
3°
een kopie van de lestoelating II en/of III van de rijschooldirecteur;
4°
als de rijschooldirecteur een erkenning voor theorieonderricht wil en het
filiaal uitgerust is met een leslokaal: een schema op schaal en foto’s van
het leslokaal.
§4. De aanvraag bevat de toestemming van de rijschool om de inspecteurs die de
minister of zijn gemachtigde aanwijst, toe te laten om in elke omstandigheid elk
filiaal van de rijschool en elk leslokaal en oefenterrein dat deel uitmaakt van of
dat gebruikt wordt door de filialen van de rijschool te betreden, alle lesvoertuigen
te bezichtigen, alle rijonderricht dat gegeven wordt, bij te wonen, vaststellingen
te doen en documenten te raadplegen. De aanvraag bevat daarnaast ook de
toestemming om de inspecteurs die de minister of zijn gemachtigde aanwijst met
het oog op het onderzoek een kopie daarvan te laten nemen of op elektronische
wijze op te vragen.
§5. Een aanvraag tot erkenning van een filiaal kan alleen behandeld worden als
er op het adres van het filiaal geen ander filiaal erkend is en de retributie,
vermeld in artikel 155, eerste lid, is betaald.
De minister of zijn gemachtigde deelt uiterlijk één maand nadat hij de
aanvraag heeft ontvangen, en de retributie, vermeld in artikel 155, eerste lid, is
betaald, aan de rijschooldirecteur mee of de aanvraag al dan niet volledig is.
Als de aanvraag onvolledig is, behandelt de minister of zijn gemachtigde
de aanvraag pas nadat hij de ontbrekende informatie heeft ontvangen.
Binnen één maand nadat een volledige aanvraag is ingediend, controleert
een inspecteur die de minister of zijn gemachtigde aanwijst, of het filiaal voldoet
aan de voorwaarden, vermeld in titel 3, hoofdstuk 1, en maakt daarover een
verslag.
De minister of zijn gemachtigde neemt binnen één maand nadat hij het
verslag, vermeld in het vierde lid, ontvangen heeft, een beslissing om het filiaal
van de rijschool al dan niet te erkennen.
De minister of zijn gemachtigde kan de termijn waarin hij zijn beslissing
moet nemen, verlengen met één maand. Hij brengt de rijschooldirecteur daarvan
op de hoogte.
Als er geen beslissing wordt genomen binnen de opgelegde termijn, geldt
het ontbreken van een beslissing als een beslissing van aanvaarding.
Art. 143. Het bestuur reikt aan elk filiaal dat wordt erkend, een bewijs van de
erkenning uit, waarvan de minister het model bepaalt, en verleent het filiaal een
erkenningsnummer.
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De erkenning van het filiaal wordt in het Belgisch Staatsblad
bekendgemaakt.
Art. 144. De rijschooldirecteur dient een nieuwe aanvraag tot erkenning in bij
iedere wijziging in de informatie die is meegedeeld en in de documenten die zijn
bezorgd, conform artikel 142, §2 en §3, waarop de erkenning gebaseerd is.
Een nieuwe erkenning van het filiaal heeft het verval van de eerdere
erkenning tot gevolg.
Art. 145. Om erkend te blijven, wordt op elk moment voldaan aan de
voorwaarden, vermeld in dit besluit.
Art. 146. De minister of zijn gemachtigde trekt de erkenning van het filiaal in de
volgende gevallen in:
1°
de erkenning van de rijschool is ingetrokken;
2°
het rijonderricht wordt niet gestart binnen drie maanden nadat het filiaal
erkend is;
3°
het rijonderricht wordt er langer dan zes maanden opgeschort;
4°
de rijschoolactiviteiten worden definitief stopgezet;
5°
het filiaal sluit;
6°
er is geen rijschooldirecteur die de leiding heeft over het filiaal na afloop
van de termijn, vermeld in artikel 49, derde lid.
Voor de minister of zijn gemachtigde tot intrekking van de erkenning
beslist, wordt de rijschooldirecteur of, als er geen rijschooldirecteur is na afloop
van de termijn, vermeld in artikel 49, derde lid, de houder van de lestoelating II,
III, IV, V of VI, vermeld in artikel 86, §1, 2°, §2, 2°, §3, 2°, §4, 2°, of §5, 2°, of
de rijschooldirecteur van een andere rijschool die tijdelijk is belast met de leiding
van de filialen, op de hoogte gebracht van de overweging tot intrekking.
De rijschooldirecteur of, als er geen rijschooldirecteur is na afloop van de
termijn, vermeld in artikel 49, derde lid, de houder van de lestoelating II, III, IV,
V of VI, vermeld in artikel 86, §1, 2°, §2, 2°, §3, 2°, §4, 2°, of §5, 2°, of de
rijschooldirecteur van een andere rijschool die tijdelijk is belast met de leiding
van de filialen, wordt geïnformeerd over de mogelijkheid om binnen een maand
nadat hij de kennisgeving, vermeld in het tweede lid, heeft ontvangen, een
schriftelijk verweer te richten aan de minister of zijn gemachtigde, alsook over de
mogelijkheid om door het bestuur gehoord te worden.
De minister of zijn gemachtigde neemt binnen één maand vanaf de datum
van de ontvangst van het schriftelijke verweer of vanaf de datum van de
hoorzitting of, bij gebrek daaraan, binnen één maand vanaf de datum waarop de
periode van een maand na de ontvangst van de kennisgeving, vermeld in het
tweede lid, is verstreken, een beslissing om de erkenning van het filiaal al dan
niet in te trekken.
Bij gebrek aan een beslissing binnen de termijn, vermeld in het vierde lid,
wordt de minister of zijn gemachtigde geacht af te zien van de intrekking van de
erkenning van het filiaal.
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Als de erkenning van het filiaal wordt ingetrokken, bezorgt de
rijschooldirecteur of, als er geen rijschooldirecteur is na afloop van de termijn,
vermeld in artikel 49, derde lid, de houder van de lestoelating II, III, IV, V of VI,
vermeld in artikel 86, §1, 2°, §2, 2°, §3, 2°, §4, 2°, of §5, 2°, of de
rijschooldirecteur van een andere rijschool die tijdelijk is belast met de leiding
van de filialen, de logboeken en het jaaroverzicht van het rijonderricht, vermeld
in artikel 128 en 130, aan het bestuur.
Art. 147. De intrekking van de erkenning van het filiaal wordt in het Belgisch
Staatsblad bekendgemaakt.
Hoofdstuk 3. De erkenning van een oefenterrein
Art. 148. §1. De rijschool die een erkenning van een oefenterrein wil verkrijgen,
dient bij het bestuur op elektronische wijze of op papier een aanvraag tot
erkenning van een oefenterrein in, waarvan het bestuur het model bepaalt.
§2. Bij de aanvraag geeft de rijschooldirecteur al de volgende informatie op:
1°
als de aanvrager een natuurlijke persoon is: de voor- en achternaam, het
adres en het ondernemingsnummer van de natuurlijke persoon;
2°
als de aanvrager een rechtspersoon is: de maatschappelijke naam, het
juridische statuut, het adres van de maatschappelijke zetel en het
ondernemingsnummer;
3°
de commerciële naam van de rijschool;
4°
de voor- en achternaam en het rijksregisternummer van de
rijschooldirecteur en de zaakvoerder;
5°
het erkenningsnummer van de rijschool;
6°
het adres van het oefenterrein waarvoor de rijschool een erkenning wil;
7°
de categorieën van motorvoertuigen waarvoor op het oefenterrein
praktijkonderricht gegeven zal worden.
§3. Bij de aanvraag worden al de volgende documenten gevoegd:
1°
de afmetingen van het oefenterrein;
2°
een schema op schaal en foto's van het oefenterrein.
§4. Een aanvraag tot erkenning van een oefenterrein kan alleen behandeld
worden als er op het adres van het oefenterrein geen ander oefenterrein erkend is
en de retributie, vermeld in artikel 156, eerste lid, is betaald.
De minister of zijn gemachtigde deelt uiterlijk één maand nadat hij de
aanvraag heeft ontvangen en de retributie, vermeld in artikel 156, eerste lid, is
betaald, aan de rijschooldirecteur mee of de aanvraag al dan niet volledig is.
Als de aanvraag onvolledig is, behandelt de minister of zijn gemachtigde
de aanvraag pas nadat hij de ontbrekende informatie heeft ontvangen.
Binnen één maand nadat een volledige aanvraag is ingediend, controleert
een inspecteur die de minister of zijn gemachtigde aanwijst of
het oefenterrein voldoet aan de voorwaarden, vermeld in titel 3, hoofdstuk 3,
afdeling 2, en maakt daarover een verslag.
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De minister of zijn gemachtigde neemt binnen één maand nadat hij het
verslag, vermeld in het vierde lid, ontvangen heeft, een beslissing om het
oefenterrein al dan niet te erkennen.
De minister of zijn gemachtigde kan de termijn waarin hij zijn beslissing
moet nemen, verlengen met één maand. Hij brengt de rijschooldirecteur daarvan
op de hoogte.
Als er geen beslissing wordt genomen binnen de opgelegde termijn, geldt
het ontbreken van een beslissing als een beslissing van aanvaarding.
Art. 149. Het bestuur reikt voor elk oefenterrein dat wordt erkend, een bewijs
van de erkenning uit, waarvan de minister het model bepaalt, en verleent het
oefenterrein een erkenningsnummer.
De erkenning van het oefenterrein wordt in het Belgisch Staatsblad
bekendgemaakt.
Art. 150. De rijschooldirecteur dient een nieuwe aanvraag tot erkenning in bij
iedere wijziging in de informatie die is meegedeeld en in de documenten die zijn
bezorgd, conform artikel 148, §2 en §3, waarop de erkenning gebaseerd is.
Een nieuwe erkenning van het oefenterrein heeft het verval van de eerdere
erkenning tot gevolg.
Art. 151. Om erkend te blijven, wordt op elk moment voldaan aan de
voorwaarden, vermeld in dit besluit.
Art. 152. De minister of zijn gemachtigde trekt de erkenning van het
oefenterrein in de volgende gevallen in:
1°
de erkenning van de rijschool die de erkenning van het oefenterrein heeft
verkregen, is ingetrokken;
2°
de rijschool die de erkenning van het oefenterrein heeft verkregen, heeft
geen rijschooldirecteur na afloop van de termijn, vermeld in artikel 49,
derde lid;
3°
er wordt vastgesteld dat de rijschool die de erkenning van het
oefenterrein heeft verkregen, de rijschoolactiviteiten definitief heeft
stopgezet;
4°
de rijschool die de erkenning van het oefenterrein heeft verkregen, heeft
geen erkend filiaal in het Vlaamse Gewest meer.
Voor de minister of zijn gemachtigde tot intrekking van de erkenning
beslist, wordt de rijschooldirecteur of, als er geen rijschooldirecteur is na afloop
van de termijn, vermeld in artikel 49, derde lid, de houder van de lestoelating II,
III, IV, V of VI, vermeld in artikel 86, §1, 2°, §2, 2°, §3, 2°, §4, 2°, of §5, 2°, of
de rijschooldirecteur van een andere rijschool die tijdelijk is belast met de leiding
van de filialen, op de hoogte gebracht van de overweging tot intrekking.
De rijschooldirecteur of, als er geen rijschooldirecteur is na afloop van de
termijn, vermeld in artikel 49, derde lid, de houder van de lestoelating II, III, IV,
V of VI, vermeld in artikel 86, §1, 2°, §2, 2°, §3, 2°, §4, 2°, of §5, 2°, of de
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rijschooldirecteur van een andere rijschool die tijdelijk is belast met de leiding
van de filialen, wordt geïnformeerd over de mogelijkheid om binnen de maand
nadat hij de kennisgeving, vermeld in het tweede lid, heeft ontvangen, een
schriftelijk verweer te richten aan de minister of zijn gemachtigde, alsook over de
mogelijkheid om door het bestuur gehoord te worden.
De minister of zijn gemachtigde neemt binnen één maand vanaf de datum
van de ontvangst van het schriftelijke verweer of vanaf de datum van de
hoorzitting of, bij gebrek daaraan, binnen één maand vanaf de datum waarop de
periode van een maand na de ontvangst van de kennisgeving, vermeld in het
tweede lid, is verstreken, een beslissing om de erkenning van het oefenterrein al
dan niet in te trekken.
Bij gebrek aan een beslissing binnen de termijn, vermeld in het vierde lid,
wordt de minister of zijn gemachtigde geacht af te zien van de intrekking van de
erkenning van het oefenterrein.
Art. 153. De intrekking van de erkenning van het oefenterrein wordt in het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
Hoofdstuk 4. De retributies
Art. 154. Bij de aanvraag tot erkenning van een rijschool is een retributie van
500 euro verschuldigd om de bestuurs-, controle- en toezichtskosten te dekken.
Bij een nieuwe aanvraag conform artikel 137, eerste lid, is een retributie
van 250 euro verschuldigd om de bestuurs-, controle- en toezichtskosten te
dekken.
Het bestuur int de retributies op de wijze die in het betalingsverzoek
bepaald is.
De bedragen van de retributies zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de
gezondheidsindex dat op 31 december 2019 is bereikt. De bedragen worden op 1
januari van elk jaar aangepast aan het indexcijfer van de gezondheidsindex dat
op 31 december van het voorgaande jaar bereikt is en worden tot op de
dichtstbijzijnde euro naar beneden afgerond.
De retributies zijn niet terugbetaalbaar.
Art. 155. Bij de aanvraag tot erkenning van een filiaal is een retributie van 250
euro verschuldigd om de bestuurs-, controle- en toezichtskosten te dekken.
Bij een nieuwe aanvraag conform artikel 144, eerste lid, is een retributie
van 125 euro verschuldigd om de bestuurs-, controle- en toezichtskosten te
dekken.
Zolang de erkenning behouden blijft, is een jaarlijkse retributie
verschuldigd om de bestuurs-, controle- en toezichtskosten te dekken. De
jaarlijkse retributie wordt uiterlijk op 15 februari van het jaar in kwestie betaald.
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Het bedrag van de jaarlijkse retributie is afhankelijk van het aantal erkende
filialen van de rijschool op 31 december van het voorgaande jaar en bedraagt:
1°
400 euro voor één erkend filiaal;
2°
600 euro voor twee erkende filialen;
3°
900 euro voor drie erkende filialen;
4°
1500 euro voor vier erkende filialen;
5°
2200 euro voor vijf erkende filialen;
6°
3000 euro voor zes tot zeven erkende filialen;
7°
4000 euro voor acht tot negen erkende filialen;
8°
6000 euro voor tien tot twintig erkende filialen;
9°
12.000 euro voor eenentwintig tot dertig erkende filialen;
10°
35.000 euro voor meer dan dertig erkende filialen.
Het bestuur int de retributies op de wijze die in het betalingsverzoek
bepaald is.
De bedragen van de retributies zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de
gezondheidsindex dat op 31 december 2019 is bereikt. De bedragen worden op 1
januari van elk jaar aangepast aan het indexcijfer van de gezondheidsindex dat
op 31 december van het voorgaande jaar bereikt is en worden tot op de
dichtstbijzijnde euro naar beneden afgerond.
De retributies zijn niet terugbetaalbaar.
Art. 156. Bij de aanvraag tot erkenning van een oefenterrein is een retributie
van 250 euro verschuldigd om de bestuurs-, controle- en toezichtskosten te
dekken.
Bij een nieuwe aanvraag conform artikel 150, eerste lid, is een retributie
van 125 euro verschuldigd om de bestuurs-, controle- en toezichtskosten te
dekken.
Het bestuur int de retributies op de wijze die in het betalingsverzoek
bepaald is.
De bedragen van de retributies zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de
gezondheidsindex dat op 31 december 2019 is bereikt. De bedragen worden op 1
januari van elk jaar aangepast aan het indexcijfer van de gezondheidsindex dat
op 31 december van het voorgaande jaar bereikt is en worden tot op de
dichtstbijzijnde euro naar beneden afgerond.
De retributies zijn niet terugbetaalbaar.
Hoofdstuk 5. De informatie die aan het bestuur wordt doorgegeven
Art. 157. Het filiaal van de rijschool vanwaaruit theorieonderricht wordt
gegeven, geeft minstens drie weken voorafgaand aan elk theorieonderricht de
volgende informatie door aan het bestuur op de wijze die het bestuur bepaalt:
1°
het adres van het leslokaal waar het theorieonderricht gegeven zal
worden;
2°
het begin- en het einduur van het theorieonderricht.
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Als het theorieonderricht niet doorgaat, wordt dat minstens twee
werkdagen op voorhand aan het bestuur doorgegeven op de wijze die het
bestuur bepaalt. Onder werkdag wordt verstaan elke dag, uitgezonderd zaterdag,
zondag en feestdag.
Art. 158. De rijschooldirecteur bezorgt het bestuur op de wijze die het bestuur
bepaalt voor elk filiaal van de rijschool binnen drie weken na de erkenning van
het filiaal een lijst met de voor- en achternamen, de erkenningsnummers en de
handtekeningen van de personeelsleden die bevoegd zijn om de getuigschriften
van theorie- of praktijkonderricht of de bekwaamheidsgetuigschriften te
ondertekenen en te overhandigen aan kandidaat-bestuurders.
De rijschooldirecteur brengt het bestuur op de wijze die het bestuur
bepaalt, op de hoogte van iedere wijziging in de lijst, vermeld in het eerste lid,
binnen acht dagen vanaf de datum van de wijziging en bezorgt het bestuur op
dat ogenblik een aangepaste lijst.
Art. 159. De rijschooldirecteur deelt uiterlijk binnen acht dagen na de datum van
de beslissing daarover of de kennisname daarvan al de volgende informatie op
elektronische wijze aan het bestuur mee:
1°
de stopzetting van de rijschoolactiviteiten;
2°
het onvermogen van de rijschool, in het bijzonder wegens een
faillissement;
3°
als het rijonderricht niet gestart wordt binnen drie maanden nadat het
filiaal erkend is;
4°
als het rijonderricht in een filiaal langer dan zes maanden wordt
opgeschort;
5°
de sluiting van een filiaal;
6°
de wijzigingen in de uitrustingen of de grootte van het oefenterrein.
Als de rijschooldirecteur uit dienst treedt of niet langer belast is met de
leiding van de filialen van een rijschool, deelt hij dat onmiddellijk mee aan het
bestuur op elektronische wijze.
Als de filialen van een rijschool na afloop van de termijn, vermeld in
artikel 49, derde lid, nog altijd geen rijschooldirecteur hebben, deelt de houder
van de lestoelating II, III, IV, V of VI, vermeld in artikel 86, §1, 2°, §2, 2°, §3,
2°, §4, 2°, of §5, 2°, of de rijschooldirecteur van een andere rijschool die tijdelijk
is belast met de leiding van de filialen, dat binnen acht dagen na afloop van die
termijn mee aan het bestuur op elektronische wijze.
In geval van onvermogen of stopzetting van de activiteiten van de
rijschool worden de logboeken en het jaaroverzicht van het rijonderricht, vermeld
in artikel 128 en 130 van dit besluit, ter beschikking gesteld van het bestuur om
de attesten op te maken die het aantal gevolgde lesuren vermelden die in
aanmerking worden genomen voor de toepassing van artikel 16, tweede lid, van
het koninklijk besluit van 23 maart 1998.
Titel 7. De controle
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Art. 160. De minister of zijn gemachtigde controleert de naleving van de
voorwaarden, vermeld in dit besluit.
Art. 161. De rijscholen die over erkende filialen beschikken en het personeel van
de erkende filialen in het Vlaamse Gewest geven op verzoek van de minister of
zijn gemachtigde alle inlichtingen over de toepassing van dit besluit.
Art. 162. De inspecteurs die de minister of zijn gemachtigde aanwijst,
zijn verplicht tot geheimhouding.
Art. 163. §1 Elke lesgever die in een erkend filiaal in het Vlaamse Gewest werkt,
is in het kader van een kwaliteitswaarborgingssysteem onderworpen aan de
volgende kwaliteitscontroles door het bestuur:
1°
een jaarlijkse controle op het volgen van de bijscholing, vermeld in artikel
114, §2, en §4, tweede lid, 1°;
2°
per lestoelating waarvan de lesgever houder is, een vijfjaarlijkse controle
op de kwaliteit van het gegeven rijonderricht.
§2. Als een lesgever een negatieve evaluatie krijgt naar aanleiding van de
controle, vermeld in paragraaf 1, 2°, kan de minister of zijn gemachtigde de
lesgever verplichten om een specifiek bijscholingsprogramma te volgen en kan hij
de rijschooldirecteur vragen om die lesgever op te volgen gedurende minstens 35
uur tijdens het rijonderricht dat die lesgever geeft.

een
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°

De rijschooldirecteur maakt van de opvolging, vermeld in het eerste lid,
verslag op, waarin al de volgende informatie wordt opgenomen:
de voor- en achternaam en het erkenningsnummer van de lesgever;
de data van de lessen die zijn gevolgd;
het type van rijonderricht;
de categorie van motorvoertuigen waarvoor rijonderricht wordt gegeven;
de inhoud van de les;
de aanpak van de lesgever;
de goede punten en de werkpunten van de lesgever;
een eindconclusie en eventuele actiepunten voor de lesgever.

De rijschooldirecteur stuurt het verslag, vermeld in het tweede lid, binnen
twee maanden vanaf de datum van de negatieve evaluatie naar het bestuur op de
wijze die het bestuur bepaalt.
§3. In de loop van het jaar na de datum van de negatieve evaluatie, vermeld in
paragraaf 2, eerste lid, wordt er opnieuw een controle op de kwaliteit van het
gegeven rijonderricht uitgevoerd.
Als de lesgever naar aanleiding van de controle, vermeld in het eerste lid,
een positieve evaluatie krijgt, wordt hij conform paragraaf 1, 2°, opnieuw om de
vijf jaar gecontroleerd.
Als de lesgever naar aanleiding van de controle, vermeld in het eerste lid,
opnieuw een negatieve evaluatie krijgt, kan de minister of zijn gemachtigde een
van de volgende maatregelen nemen:
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1°

2°

de lestoelating en de toelating, vermeld in artikel 18, 3°, of artikel 26, §1,
3°, schorsen en de lesgever verplichten om de schriftelijke proef en/of de
proef modelles om de lestoelating te krijgen waarvan de lesgever houder
is en waarvoor hij een negatieve evaluatie heeft gekregen, opnieuw af te
leggen. De schorsing wordt pas opgeheven zodra de lesgever het
opgelegde examen of de opgelegde examens opnieuw met succes heeft
afgelegd;
de lestoelating en de toelating, vermeld in artikel 18, 3°, of artikel 26, §1,
3°, intrekken.

Voor de minister of zijn gemachtigde beslist om een maatregel als
vermeld in het derde lid, te nemen, wordt de lesgever op de hoogte gebracht van
de overweging om een maatregel te nemen als vermeld in het derde lid.
De lesgever wordt geïnformeerd over de mogelijkheid om binnen een
maand nadat hij de kennisgeving, vermeld in het vierde lid, heeft ontvangen, een
schriftelijk verweer te richten aan de minister of zijn gemachtigde, alsook over de
mogelijkheid om door het bestuur gehoord te worden.
De minister of zijn gemachtigde neemt binnen één maand vanaf de datum
van de ontvangst van het schriftelijke verweer of vanaf de datum van de
hoorzitting of, bij gebrek daaraan, binnen één maand vanaf de datum waarop de
periode van een maand na de ontvangst van de kennisgeving, vermeld in het
vierde lid, is verstreken, een beslissing om een maatregel als vermeld in het
derde lid, al dan niet te nemen.
Bij gebrek aan een beslissing binnen de termijn, vermeld in het zesde lid,
wordt de minister of zijn gemachtigde geacht af te zien van een maatregel,
vermeld in het derde lid.
§4. De minister kan nadere regels bepalen over de systemen van de
kwaliteitswaarborging en de bijscholing van de lesgevers.
De goedkeuring door de minister of zijn gemachtigde van het specifiek
bijscholingsprogramma, vermeld in paragraaf 2, eerste lid, is vereist om die
bijscholing aan lesgevers te kunnen geven.
Om de goedkeuring te krijgen, geldt dezelfde procedure als de procedure,
vermeld in artikel 117.
Art. 164. De minister of zijn gemachtigde kan elke lesgever die in een erkend
filiaal in het Vlaamse Gewest werkt, bij vermoeden van medische ongeschiktheid
verplichten om het onderzoek, vermeld in artikel 42 van het koninklijk besluit van
23 maart 1998, te ondergaan.
Als de lesgever weigert het onderzoek, vermeld in het eerste lid, te
ondergaan, kan de minister of zijn gemachtigde de lestoelating waarvan de
lesgever houder is, schorsen tot er een geneeskundig onderzoek is uitgevoerd.
De lestoelating waarvan de lesgever houder is, wordt geschorst zodra de
geneesheer de ongeschiktheid van de lesgever vaststelt.
Pagina 62 van 80

Als de lesgever opnieuw een onderzoek, vermeld in het eerste lid, met
goed gevolg heeft ondergaan, wordt de schorsing van de lestoelating waarvan de
lesgever houder is, opgeheven.
Titel 8. De sancties
Art. 165. Als de voorwaarden, vermeld in dit besluit, niet worden nageleefd, kan
dat aanleiding geven tot de volgende maatregelen:
1°
een waarschuwing door het bestuur;
2°
de verplichting tot terugbetaling door het bestuur aan kandidaatbestuurders die rijonderricht hebben gevolgd in een filiaal van de
rijschool;
3°
een schorsing van de erkenning van de rijschool, van een filiaal of van het
oefenterrein door de minister of zijn gemachtigde voor een periode van
acht dagen tot zes maanden;
4°
een intrekking van de erkenning van de rijschool, van een filiaal of van
het oefenterrein door de minister of zijn gemachtigde.
De verplichting tot terugbetaling, vermeld in het eerste lid, 2°, heeft
betrekking op alle bedragen die kandidaat-bestuurders voor het rijonderricht
hebben betaald, zowel voor de lesuren, voor de inschrijving voor de examens als
voor het verkrijgen van documenten. Het bewijs van de terugbetaling aan de
kandidaat-bestuurders wordt aan het bestuur geleverd binnen dertig dagen nadat
de maatregel, vermeld in het eerste lid, 2°, opgelegd is op de wijze die het
bestuur bepaalt. Bij gebrek daaraan kan dat aanleiding geven tot de maatregel,
vermeld in het eerste lid, 3°.
Drie waarschuwingen als vermeld in het eerste lid, 1°, binnen twee
jaar kunnen aanleiding geven tot de maatregel, vermeld in het eerste lid, 3°.
Twee schorsingen als vermeld in het eerste lid, 3°, binnen drie jaar leiden
automatisch tot de maatregel, vermeld in het eerste lid, 4°.
Voor de minister of zijn gemachtigde beslist om een maatregel als
vermeld in het eerste lid, 3° of 4°, het tweede lid of het derde lid, te nemen,
wordt de rijschooldirecteur op de hoogte gebracht van de overweging om een
voormelde maatregel te nemen.
De rijschooldirecteur wordt geïnformeerd over de mogelijkheid om binnen
een maand nadat hij de kennisgeving, vermeld in het vijfde lid, heeft ontvangen,
een schriftelijk verweer te richten aan de minister of zijn gemachtigde, alsook
over de mogelijkheid om door het bestuur gehoord te worden.
De minister of zijn gemachtigde neemt binnen één maand vanaf de datum
van de ontvangst van het schriftelijke verweer of vanaf de datum van de
hoorzitting of, bij gebrek daaraan, binnen één maand vanaf de datum waarop de
periode van een maand na de ontvangst van de kennisgeving, vermeld in het
vijfde lid, is verstreken, een beslissing om een maatregel, vermeld in het eerste
lid, 3° of 4°, het tweede lid of het derde lid, al dan niet te nemen.
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Bij gebrek aan een beslissing binnen de termijn, vermeld in het zevende
lid, wordt de minister of zijn gemachtigde geacht af te zien van een maatregel,
vermeld in het eerste lid, 3° of 4°, het tweede lid of het derde lid.
De beslissing tot een maatregel, vermeld in het eerste lid, 3° of 4°, het
tweede lid of het derde lid, wordt op de wijze die het bestuur bepaalt, bij de
ingang van het filiaal en het oefenterrein opgehangen.
De beslissing tot een maatregel, vermeld in het eerste lid, 3° of 4°, het
tweede lid of het derde lid, wordt in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
Er mag na de beslissing tot een maatregel, vermeld in het eerste lid, 3° of
4°, het tweede lid of het derde lid, geen rijonderricht meer gegeven worden
zolang de maatregel geldt.
Art. 166. Als een personeelslid de voorwaarden, vermeld in dit besluit, niet
naleeft, kan dat aanleiding geven tot de volgende maatregelen:
1°
een waarschuwing door het bestuur;
2°
een schorsing van de administratie-, de stage-, de les- of de
directietoelating en de toelating, vermeld in artikel 18, 3°, artikel 26, §1,
3°, of artikel 49, tweede lid, 2°, door de minister of zijn gemachtigde voor
een periode van acht dagen tot zes maanden;
3°
een intrekking van de administratie-, de stage-, de les- of de
directietoelating en de toelating, vermeld in artikel 18, 3°, artikel 26, §1,
3°, of artikel 49, tweede lid, 2°, door de minister of zijn gemachtigde.
Drie waarschuwingen als vermeld in het eerste lid, 1°, binnen twee jaar
kunnen aanleiding geven tot de maatregel, vermeld in het eerste lid, 2°.
Twee schorsingen als vermeld in het eerste lid, 2°, binnen drie jaar leiden
automatisch tot de maatregel, vermeld in het eerste lid, 3°.
Voor de minister of zijn gemachtigde beslist om een maatregel als
vermeld in het eerste lid, 2° of 3°, of het tweede lid, te nemen, wordt,
naargelang het geval, de rijschooldirecteur, de stagiair, de lesgever of de
kantoorverantwoordelijke op de hoogte gebracht van de overweging om een
voormelde maatregel te nemen.
De rijschooldirecteur, de stagiair, de lesgever of de
kantoorverantwoordelijke wordt geïnformeerd over de mogelijkheid om binnen
een maand nadat hij de kennisgeving, vermeld in het vierde lid, heeft ontvangen,
een schriftelijk verweer te richten aan de minister of zijn gemachtigde, alsook
over de mogelijkheid om door het bestuur gehoord te worden.
De minister of zijn gemachtigde neemt binnen één maand vanaf de datum
van de ontvangst van het schriftelijke verweer of vanaf de datum van de
hoorzitting of, bij gebrek daaraan, binnen één maand vanaf de datum waarop de
periode van een maand na de ontvangst van de kennisgeving, vermeld in het
vierde lid, is verstreken, een beslissing om een maatregel, vermeld in het eerste
lid, 2° of 3°, of het tweede lid, al dan niet te nemen.
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Bij gebrek aan een beslissing binnen de termijn, vermeld in het zesde lid,
wordt de minister of zijn gemachtigde geacht af te zien van een maatregel,
vermeld in het eerste lid, 2° of 3°, of het tweede lid.
Als de directietoelating en de toelating, vermeld in artikel 49, tweede lid,
2°, van de rijschooldirecteur, conform het eerste lid, 2° of 3°, of het tweede lid,
geschorst of ingetrokken worden, wordt dat op de wijze die het bestuur bepaalt,
bij de ingang van het filiaal en het oefenterrein opgehangen.
Art. 167. De minister of zijn gemachtigde kan met onmiddellijke ingang de
directie-, de stage-, de les- of de administratietoelating en de toelating, vermeld
in artikel 18, 3°, artikel 26, §1, 3°, of artikel 49, tweede lid, 2°, schorsen van
een personeelslid dat het voorwerp vormt van een opsporingsonderzoek, van een
gerechtelijk onderzoek of van een strafvordering wegens inbreuk op artikel 105,
§1, 1°, a) en b), en van wie de aanwezigheid in het filiaal hiermee onverenigbaar
is.
Binnen vijftien werkdagen die op de maatregel van onmiddellijke
schorsing, vermeld in het eerste lid, volgen, wordt de intrekkings- of
schorsingsprocedure, vermeld in artikel 166, vierde tot en met het zevende lid,
aangevat. Onder werkdag wordt verstaan elke dag, uitgezonderd zaterdag,
zondag en feestdag. Bij gebrek daaraan houdt de schorsing van rechtswege op.
Art. 168. Als de houder van een directie-, stage- of lestoelating en van de
toelating, vermeld in artikel 18, 3°, artikel 26, §1, 3°, of artikel 49, tweede lid,
2°, vervallen wordt verklaard van het recht tot sturen, brengt het betrokken
personeelslid het bestuur, op de wijze die het bestuur bepaalt, op de hoogte van
de duurtijd van het verval en van de categorieën van motorvoertuigen waarvoor
het verval geldt, minstens acht dagen voor het verval ingaat.
De directie-, de stage- of de lestoelating en de toelating, vermeld in artikel
18, 3°, artikel 26, §1, 3°, of artikel 49, tweede lid, 2°, van het personeelslid
worden geschorst gedurende de duurtijd van het verval van het recht tot sturen.
Als de houder van een directie-, stage- of lestoelating en van de toelating,
vermeld in artikel 18, 3°, artikel 26, §1, 3°, of artikel 49, tweede lid, 2°, die
vervallen wordt verklaard van het recht tot sturen, nalaat om dat aan het bestuur
te melden op de wijze die het bestuur bepaalt, of als hij dat niet tijdig meldt, kan
dat aanleiding geven tot een schorsing van de directie-, stage- of lestoelating en
van de toelating, vermeld in artikel 18, 3°, artikel 26, §1, 3°, of artikel 49,
tweede lid, 2°, door de minister of zijn gemachtigde voor de duurtijd van het
verval van het recht tot sturen, vermenigvuldigd met de factor vijf.
Twee schorsingen wegens een verval van het recht tot sturen binnen vijf
jaar leiden automatisch tot de intrekking van de directie-, stage- of lestoelating
en van de toelating, vermeld in artikel 18, 3°, artikel 26, §1, 3°, of artikel 49,
tweede lid, 2°, door de minister of zijn gemachtigde.
Voor de minister of zijn gemachtigde beslist om een maatregel als
vermeld in het tweede of het derde lid, te nemen, wordt de rijschooldirecteur, de
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stagiair of de lesgever op de hoogte gebracht van de overweging om een
voormelde maatregel te nemen.
De rijschooldirecteur, de stagiair of de lesgever wordt geïnformeerd over
de mogelijkheid om binnen een maand nadat hij de kennisgeving, vermeld in het
vijfde lid, heeft ontvangen, een schriftelijk verweer te richten aan de minister of
zijn gemachtigde, alsook over de mogelijkheid om door het bestuur gehoord te
worden.
De minister of zijn gemachtigde neemt binnen één maand vanaf de datum
van de ontvangst van het schriftelijke verweer of vanaf de datum van de
hoorzitting of, bij gebrek daaraan, binnen één maand vanaf de datum waarop de
periode van een maand na de ontvangst van de kennisgeving, vermeld in het
vijfde lid, is verstreken, een beslissing om een maatregel, vermeld in het tweede
of het derde lid, al dan niet te nemen.
Bij gebrek aan een beslissing binnen de termijn, vermeld in het zevende
lid, wordt de minister of zijn gemachtigde geacht af te zien van een maatregel,
vermeld in het tweede of het derde lid.
Art. 169. De minister of zijn gemachtigde kan de rijschooldirecteur, de
stagiair, de lesgever of de kantoorverantwoordelijke die in zijn omgang met de
kandidaat-bestuurders, zijn kennis van de materie of zijn didactische
vaardigheden ernstig tekortschiet, verplichten een specifieke bijscholing te
volgen.
Voor de minister of zijn gemachtigde beslist om een maatregel als
vermeld in het eerste lid, te nemen, wordt de rijschooldirecteur, de stagiair, de
lesgever of de kantoorverantwoordelijke op de hoogte gebracht van de
overweging om een voormelde maatregel te nemen
De rijschooldirecteur, de stagiair, de lesgever of de
kantoorverantwoordelijke wordt geïnformeerd over de mogelijkheid om binnen
een maand nadat hij de kennisgeving, vermeld in het tweede lid, heeft
ontvangen, een schriftelijk verweer te richten aan de minister of zijn
gemachtigde, alsook over de mogelijkheid om door het bestuur gehoord te
worden.
De minister of zijn gemachtigde neemt binnen één maand vanaf de datum
van de ontvangst van het schriftelijke verweer of vanaf de datum van de
hoorzitting of, bij gebrek daaraan, binnen één maand vanaf de datum waarop de
periode van een maand na de ontvangst van de kennisgeving, vermeld in het
tweede lid, is verstreken, een beslissing om een maatregel, vermeld in het eerste
lid, al dan niet te nemen.
Bij gebrek aan een beslissing binnen de termijn, vermeld in het vierde lid,
wordt de minister of zijn gemachtigde geacht af te zien van de maatregel,
vermeld in het eerste lid.
Titel 9. Verwerking van gegevens
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Hoofdstuk 1. Bij te houden gegevens door de rijschool
Art. 170. §1. De rijschool houdt per filiaal al de volgende gegevens bij:
1°
de schriftelijke of de digitale overeenkomst met de kandidaat-bestuurders,
vermeld in artikel 27, eerste en vijfde lid;
2°
het bewijs van de erkenning van een personeelslid en het
erkenningsnummer, vermeld in artikel 107, §2, achtste lid;
3°
een afschrift van de getuigschriften, vermeld in artikel 114, §4, tweede
lid, 1°, en artikel 119, eerste lid;
4°
de beslissing over de aanvraag tot uitstel, vermeld in artikel 116, derde en
vierde lid;
5°
een afschrift van het getuigschrift, vermeld in artikel 125, eerste lid, voor
de lesgevers die belast zijn met de vorming van begeleiders rijbewijs B;
6°
het lesschema dat conform artikel 127 is goedgekeurd;
7°
het logboek, vermeld in artikel 128;
8°
de aanwezigheidslijst, vermeld in artikel 129;
9°
het jaaroverzicht van het rijonderricht, vermeld in artikel 130;
10°
het personeelsregister, vermeld in artikel 131;
11°
het voertuigenregister, vermeld in artikel 132;
12°
het bewijs van de erkenning van de rijschool en het erkenningsnummer,
vermeld in artikel 136, eerste lid;
13°
het bewijs van de erkenning van elk filiaal van de rijschool en het
erkenningsnummer, vermeld in artikel 143, eerste lid;
14°
het bewijs van de erkenning van een oefenterrein van de rijschool en het
erkenningsnummer, vermeld in artikel 149, eerste lid;
15°
het verslag, vermeld in artikel 163, §2, tweede lid.
§2. De rijschool is de verwerkingsverantwoordelijke, vermeld in artikel 4, 7), van
de algemene verordening gegevensbescherming.
§3. De gegevens worden verzameld en verwerkt voor:
1°
de controle, vermeld in titel 7;
2°
de sanctionering, vermeld in titel 8;
3°
de opmaak van algemene en naamloze statistieken door het bestuur met
het oog op onderzoek en evaluatie van de beleidsmaatregel.
§4. De gegevens, vermeld in paragraaf 1, 1°, 3°, 4°, 7°, 8°, 9° en 15°, worden
drie jaar bijgehouden.
De gegevens, vermeld in paragraaf 1, 2°, 5°, 6°, 10°, 11°, 12°, 13° en
14°, worden bijgehouden zolang de erkenning van de rijschool, het filiaal van de
rijschool of de lesgever behouden blijft.
Hoofdstuk 2. Gegevensbank van het bestuur
Art. 171. §1. De gegevensbank van het bestuur bevat al de volgende gegevens:
1°
een overzicht, vermeld in artikel 12, derde lid;
2°
de goedkeuring van de opschriften op het lesvoertuig die berichten zijn in
het kader van de verkeersveiligheid, vermeld in artikel 44, §3;
3°
de toestemming aan de houder van de lestoelating II, III, IV, V of VI,
vermeld in artikel 86, §1, 2°, §2, 2°, §3, 2°, §4, 2°, of §5, 2°, of aan de
Pagina 67 van 80

4°
5°

6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
13°

14°
15°

16°

17°
18°
19°

20°
21°

22°
23°
24°
25°
26°

rijschooldirecteur van een andere rijschool om tijdelijk belast te worden
met de leiding van de filialen van een rijschool, vermeld in artikel 49,
derde lid;
de aanvraag tot inschrijving voor de schriftelijke proef, vermeld in artikel
57, §2 en §3, artikel 66, §1 en §3, en artikel 94, §2 en §3;
de mededeling of de kandidaat ingeschreven kan worden voor de
schriftelijke proef en de datum van de schriftelijke proef waarvoor de
kandidaat ingeschreven is, vermeld in artikel 57, §4, derde lid, artikel 66,
§4, derde lid, en artikel 94, §4, derde lid;
de aanvraag van een directietoelating, vermeld in artikel 62;
het getuigschrift van beroepsbekwaamheid als rijschooldirecteur en de
directietoelating, vermeld in artikel 63, 1° en 2°;
de stagetoelating, vermeld in artikel 72, §1, en artikel 73, §4, eerste lid;
de aanvraag van een stagetoelating, vermeld in artikel 73, §1 en §2;
de toestemming om de stage met een andere stagemeester of in een
andere rijschool voort te zetten, vermeld in artikel 77, §3;
de aanvraag tot erkenning als stagemeester, vermeld in artikel 77, §4,
vijfde en zesde lid;
de erkenning van een stagemeester, vermeld in artikel 77, §5;
de ondertekende eindbeoordeling, het formulier stageverloop, de
tussentijdse formulieren stage-evaluatie en de evaluatieformulieren van
de ritten van een stagiair, vermeld in artikel 79, §2, vierde lid;
de ondertekende eindbeoordeling, vermeld in artikel 79, §4, zesde lid;
het schriftelijke verweer, vermeld in artikel 80, vierde en vijfde lid, artikel
140, derde en vierde lid, artikel 146, derde en vierde lid, artikel 152,
derde en vierde lid, artikel 163, §3, vijfde en zesde lid, artikel 165, zesde
en zevende lid, artikel 166, vijfde en zesde lid, artikel 168, zesde en
zevende lid, en artikel 169, derde en vierde lid;
de beslissing, vermeld in artikel 80, vijfde lid, artikel 140, vierde lid,
artikel 146, vierde lid, artikel 152, vierde lid, artikel 163, §3, zesde lid,
artikel 165, zevende lid, artikel 166, zesde lid, artikel 168, zevende lid, en
artikel 169, vierde lid;
de aanvraag tot inschrijving voor de proef modelles, vermeld in artikel 81;
de aanvraag van een lestoelating, vermeld in artikel 85;
het getuigschrift van beroepsbekwaamheid als lesgever en de lestoelating,
vermeld in artikel 86, §1, 1° en 2°, §2, 1° en 2°, §3, 1° en 2°, §3, 1° en
2°, §4, 1° en 2°, en §5, 1° en 2°;
de verklaring en iedere wezenlijke wijziging in de situatie, vermeld in
artikel 88;
de aanvraag om toestemming te krijgen om het beroep van
rijschooldirecteur, lesgever of kantoorverantwoordelijke uit te oefenen,
vermeld in artikel 90;
een directietoelating, een lestoelating of een administratietoelating als
vermeld in artikel 91, eerste lid;
het betalingsoverzicht van de retributie, vermeld in artikel 92, 113, 154,
155 en 156;
de aanvraag van een administratietoelating, vermeld in artikel 99;
het getuigschrift van beroepsbekwaamheid als kantoorverantwoordelijke
en de administratietoelating, vermeld in artikel 100, 1° en 2°;
de aanvraag tot erkenning van een personeelslid, vermeld in artikel 107,
§2;
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27°
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46°

47°
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het bewijs van de erkenning van een personeelslid, vermeld in artikel 107,
§2, achtste lid;
de wijzigingen in de situatie van een personeelslid, vermeld in artikel 109;
de uitdiensttreding van een personeelslid, vermeld in artikel 110;
de aanvraag tot uitstel in het kader van de bijscholing, vermeld in artikel
116, eerste en tweede lid;
de beslissing over de aanvraag tot uitstel, vermeld in artikel 116, derde en
vierde lid;
de aanvraag tot goedkeuring van een opleiding in het kader van de
bijscholing van de personeelsleden, vermeld in artikel 117, §2;
de goedkeuring van de opleiding in het kader van de bijscholing van de
personeelsleden, vermeld in artikel 117, §3, derde lid;
de aanwezigheidslijst van de opleiding in het kader van de bijscholing van
de personeelsleden, vermeld in artikel 118, §2;
een overzicht, vermeld in artikel 120, eerste lid, van opleidingen die in het
voorgaande kalenderjaar zijn gevolgd en de schriftelijke verwittiging van
de weigering, vermeld in artikel 120, vierde lid;
de aanvraag tot goedkeuring van de opleiding tot lesgever die belast is
met de vorming van begeleiders rijbewijs B, vermeld in artikel 123, derde
lid;
de goedkeuring van de opleiding tot lesgever die belast is met de vorming
van begeleiders rijbewijs B, vermeld in artikel 123, eerste lid;
de aanvraag tot goedkeuring van het lesschema, vermeld in artikel 127,
§2 en §4;
de beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het lesschema,
vermeld in artikel 127, §3, derde lid;
het jaaroverzicht van het rijonderricht dat conform artikel 130, §4, eerste
lid, op eenvoudig verzoek ter beschikking wordt gesteld;
het personeelsregister dat conform artikel 131, §2, tweede lid, op
eenvoudig verzoek ter beschikking wordt gesteld;
het voertuigenregister dat conform artikel 132, §2, tweede lid, op
eenvoudig verzoek ter beschikking wordt gesteld;
de aanvraag tot erkenning van een rijschool, vermeld in artikel 135;
het bewijs van de erkenning van een rijschool, vermeld in artikel 136,
eerste lid;
de melding van de definitieve stopzetting van de rijschoolactiviteiten of
het onvermogen van de rijschool, vermeld in artikel 139, eerste lid, en
artikel 159, eerste lid, 1° en 2°;
de logboeken en het jaaroverzicht van het rijonderricht, vermeld in artikel
139, tweede lid, artikel 140, zesde lid, artikel 146, zesde lid, en artikel
159, vierde lid;
de aanvraag tot erkenning van een filiaal van een rijschool, vermeld in
artikel 142;
het verslag van de controle, vermeld in artikel 142, §5, vierde lid, en
artikel 148, §4, vierde lid;
het bewijs van de erkenning van een filiaal van een rijschool, vermeld in
artikel 143, eerste lid;
de aanvraag tot erkenning van een oefenterrein, vermeld in artikel 148;
het bewijs van de erkenning van een oefenterrein, vermeld in artikel 149,
eerste lid;
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52°

53°

54°
55°

56°

57°
58°
59°
60°

het adres van het leslokaal waar het theorieonderricht gegeven zal
worden, het begin- en einduur van het theorieonderricht en de melding dat
het theorieonderricht niet doorgaat, vermeld in artikel 157;
voor elk filiaal van de rijschool een lijst met de voor- en achternamen, de
erkenningsnummers en de handtekeningen van de personeelsleden en
iedere wijziging in die lijst, vermeld in artikel 158;
de informatie, vermeld in artikel 159, eerste lid, 3°, 4°, 5° en 6°;
de melding dat de rijschooldirecteur uit dienst treedt of niet langer belast
is met de leiding van de filialen van een rijschool conform artikel 159,
tweede lid;
de melding conform artikel 159, derde lid, dat er nog altijd geen
rijschooldirecteur is na afloop van de termijn, vermeld in artikel 49, derde
lid;
het verslag, vermeld in artikel 163, §2, tweede en derde lid;
de goedkeuring conform artikel 163, §4, tweede en derde lid, van het
specifieke bijscholingsprogramma, vermeld in artikel 163, §2, eerste lid;
het bewijs van de terugbetaling van de kandidaat-bestuurders, vermeld in
artikel 165, tweede lid;
de melding van het verval van het recht tot sturen, vermeld in artikel 168,
eerste lid.

§2. Het bestuur is de verwerkingsverantwoordelijke, vermeld in artikel 4, 7), van
de algemene verordening gegevensbescherming.
§3. De gegevens worden verzameld en verwerkt voor:
1°
de controle, vermeld in titel 7;
2°
de sanctionering, vermeld in titel 8;
3°
de opmaak van algemene en naamloze statistieken door het bestuur met
het oog op onderzoek en evaluatie van de beleidsmaatregel.
§4. De gegevens worden bijgehouden zolang de erkenning van de rijschool, het
filiaal van de rijschool, het oefenterrein, het personeelslid of een stagemeester
behouden blijft.
Titel 10. Wijzigingsbepalingen
Afdeling 1. Algemeen
Art. 172. Onder het begrip “instructeur” in het koninklijk besluit van 23 maart
1998 betreffende het rijbewijs moet, wat het Vlaamse Gewest betreft, de
“lesgever”, vermeld in artikel 51, eerste lid, van dit besluit begrepen worden.
Art. 173. Onder het begrip “gebrevetteerde rijinstructeur” in het koninklijk
besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B
moet, wat het Vlaamse Gewest betreft, de “lesgever”, vermeld in artikel 51,
eerste lid, van dit besluit begrepen worden.
Afdeling 2. Wijzigingen van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende
het rijbewijs
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Art. 174. In artikel 1 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende
het rijbewijs, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10
juli 2015, wordt punt 12° vervangen door wat volgt:
“12° rijschool: een erkende rijschool als vermeld in artikel 1, 7°, van het besluit
van de Vlaamse Regering van … houdende de voorwaarden voor het rijonderricht
en de erkende rijscholen;”.
Art. 175. In artikel 15, tweede lid, 1°/2, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het
koninklijk besluit van 28 april 2011 en vervangen bij het koninklijk besluit van 8
januari 2013, wordt het woord “instructeur” vervangen door het woord
“lesgever”.
Art. 176. In artikel 26, §3, eerste lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het
koninklijk besluit van 28 april 2011, wordt het woord “instructeur” vervangen
door het woord “lesgever”.
Art. 177. In artikel 38 van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het
koninklijk besluit van 15 november 2013, worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
1° de zinsnede “als bedoeld in de Verordening (EEG) nr. 3821/85.” wordt telkens
vervangen door de zinsnede “als bedoeld in de verordening (EU) nr. 165/2014
van het Europees Parlement en van de Raad van 4 februari 2014 betreffende
tachografen in het wegvervoer, tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3821/85
van de Raad betreffende het controleapparaat in het wegvervoer en tot wijziging
van Verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot
harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer.”;
2° in paragraaf 14, eerste lid, wordt het woord “instructeur” vervangen door het
woord “lesgever”, wordt het woord “scholingsvoertuig” vervangen door het woord
“lesvoertuig” en wordt de zinsnede “bepaald in het koninklijk besluit van 11 mei
2004 betreffende de voorwaarden voor de erkenning van scholen voor het
besturen van motorvoertuigen” vervangen door de zinsnede ”bepaald in het
besluit van de Vlaamse Regering van … houdende de voorwaarden voor het
rijonderricht en de erkende rijscholen”;
3° in paragraaf 14, vierde lid, wordt het woord “instructeur” vervangen door het
woord “lesgever”;
4° in paragraaf 15, eerste lid, worden tussen het woord “koppeling” en de
zinsnede “, van de bedrijfsreminrichting” de woorden “als die aanwezig is”
ingevoegd;
5° in paragraaf 15, eerste lid, worden de zinsnede “alsook van de dimlichten, van
de richtingaanwijzers en van het geluidstoestel ook” en de zinsnede “De
begeleider moet bovendien de grootlichten kunnen uitschakelen en in de plaats
daarvan de dimlichten aansteken.” opgeheven.
Art. 178. In artikel 39, §3, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de
koninklijke besluiten van 10 juli 2006, 28 april 2011, 20 september 2012 en 4
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december 2013, wordt het woord “instructeur” vervangen door het woord
“lesgever”.
Art. 179. In artikel 63, §2, 2°, d), van hetzelfde besluit wordt het woord
“instructeur” vervangen door het woord “lesgever”.
Art. 180. In bijlage 5/1, 1°, e), f) en g), van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het
koninklijk besluit van 8 januari 2013, wordt het woord “instructeur” vervangen
door het woord “lesgever”.
Afdeling 3. Wijzigingen van het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het
rijbewijs voor voertuigen van categorie B
Art. 181. In artikel 1 van het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het
rijbewijs voor voertuigen van categorie B, gewijzigd bij het koninklijk besluit van
19 november 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° punt 4° wordt vervangen door wat volgt:
“4° rijschool: een erkende rijschool als vermeld in artikel 1, 7°, van het besluit
van …;”;
2° er wordt een punt 6° toegevoegd, dat luidt als volgt:
“6° besluit van …: het besluit van de Vlaamse Regering van … houdende de
voorwaarden voor het rijonderricht en de erkende rijscholen.”.
Art. 182. In artikel 7 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit
van 4 december 2013, wordt het eerste lid opgeheven.
Art. 183. In artikel 8, vierde lid, van hetzelfde besluit wordt het
woord “instructeur” vervangen door het woord “lesgever”, wordt het woord
“scholingsvoertuig” vervangen door het woord “lesvoertuig” en wordt de zinsnede
“bepaald in het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden
voor de erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen”
vervangen door de zinsnede “bepaald in het besluit van …”.
Art. 184. In artikel 9/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de
Vlaamse Regering van 9 juni 2017, wordt het tweede lid vervangen door wat
volgt:
“De vorming voor begeleiders wordt gevolgd bij een erkende rijschool conform de
voorwaarden, vermeld in het besluit van … .”.
Art. 185. Aan artikel 9/2 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de
Vlaamse Regering van 9 juni 2017, worden een derde en een vierde lid
toegevoegd, die luiden als volgt:
“De lesgever, vermeld in artikel 121 van het besluit van …, leidt de kandidaatbegeleider nauwgezet op. Hij brengt hem de kennis, de vaardigheden en het
gedrag bij, vermeld in bijlage 7, die bij dit besluit is gevoegd.
Pagina 72 van 80

De rijschooldirecteur, vermeld in artikel 48 van het besluit van …, waakt
erover dat de vorming van de kandidaat-begeleiders beantwoordt aan de
voorwaarden, vermeld in dit besluit.”.
Art. 186. In artikel 9/3 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de
Vlaamse Regering van 9 juni 2017, wordt voor het eerste lid een lid ingevoegd,
dat luidt als volgt:
“De rijscholen geven aan de kandidaat-begeleiders die de vorming voor
begeleiders hebben gevolgd, een begeleidersattest, waarvan het model is
opgenomen in bijlage 8, die bij dit besluit is gevoegd. De minister kan het model
wijzigen.”.
Art. 187. In hoofdstuk III/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van
de Vlaamse Regering van 6 juni 2017, wordt afdeling 2, die bestaat uit artikel 9/5
tot en met 9/11, opgeheven.
Art. 188. Aan hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van
7 december 2018, wordt een bijlage 8 toegevoegd, die als bijlage 5 bij dit besluit
is gevoegd.
Afdeling 4. Wijzigingen van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het
rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen
van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E
Art. 189. In artikel 4, §3, 2°, van het koninklijk besluit van 4 mei 2007
betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders
van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E,
vervangen bij het koninklijk besluit van 25 januari 2011, wordt het woord
“instructeur” vervangen door het woord “lesgever”.
Art. 190. In artikel 27, §1, eerste lid, en paragraaf 2, eerste lid, van hetzelfde
besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 januari 2017,
worden de woorden “en mag geen betrekking uitoefenen in een erkende rijschool
of op welke wijze ook professioneel rijonderricht geven” vervangen door de
zinsnede “en mag geen betrekking uitoefenen in een erkende rijschool in de zin
van het besluit van de Vlaamse Regering van … houdende de voorwaarden voor
het rijonderricht en de erkende rijscholen”.
Art. 191. In artikel 35, §2, eerste lid, en §3, van hetzelfde besluit wordt het
woord “instructeur” vervangen door het woord “lesgever”.
Art. 192. In artikel 42, §2, tweede lid, en §3, van hetzelfde besluit wordt het
woord “instructeur” vervangen door het woord “lesgever”.
Afdeling 5. Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 28
september 2018 houdende het terugkommoment in het kader van de rijopleiding
categorie B
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Art. 193. In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 september
2018 houdende het terugkommoment in het kader van de rijopleiding categorie B
worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° punt 2° wordt vervangen door wat volgt:
“2° lestoelating: een lestoelating als vermeld in artikel 86, §1, 2°, §2, 2°, §3, 2°,
§4, 2°, of §5, 2°, van het besluit van …;”;
2° punt 7° wordt vervangen door wat volgt:
“7° besluit van …: het besluit van de Vlaamse Regering van … houdende de
voorwaarden voor het rijonderricht en de erkende rijscholen;”.
Art. 194. In artikel 8, 3°, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede “vermeld in
artikel 15, §1, vierde lid, 2° en 3°, van het koninklijk besluit van 11 mei 2004”
vervangen door de zinsnede “vermeld in artikel 21, 4° en 5°, van het besluit van
…”.
Art. 195. In artikel 38, eerste en tweede lid, van hetzelfde besluit worden de
volgende wijzigingen aangebracht:
1° het woord “beroepsbekwaamheidsbrevet” wordt vervangen door het woord
“lestoelating”;
2° de zinsnede “vermeld in artikel 14, § 1, van het koninklijk besluit van 11 mei
2004,” wordt vervangen door de zinsnede “vermeld in artikel 114, §2, van het
besluit van …,”.
Art. 196. In artikel 39 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
1° in punt 1° wordt punt c) vervangen door wat volgt:
“c) wegens een inbreuk op de bepalingen van het besluit van …;”;
2° punt 4° wordt vervangen door wat volgt:
“4° geen functie of betrekking uitoefenen in een erkend orgaan voor technische
controle van motorvoertuigen of bij het bestuur;”.
Art. 197. In artikel 40, 1°, van hetzelfde besluit wordt het woord
“beroepsbekwaamheidsbrevet” telkens vervangen door het woord “lestoelating”.
Art. 198. In artikel 41, 1°, van hetzelfde besluit wordt het woord
“beroepsbekwaamheidsbrevet” telkens vervangen door het woord “lestoelating”.
Art. 199. In artikel 43 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
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1° in het eerste lid wordt het woord “het beroepsbekwaamheidsbrevet” vervangen
door het woord “de lestoelating”;
2° in het eerste lid wordt de zinsnede “vermeld in artikel 14, §1 van het
koninklijk besluit van 11 mei 2004” vervangen door de zinsnede “vermeld in
artikel 114, §2, van het besluit van …”;
3° in het tweede lid wordt de zinsnede “over het onderwerp, vermeld in artikel
14, § 2, eerste lid, 2°, van het koninklijk besluit van 11 mei 2004” vervangen
door de zinsnede “over het onderwerp begrippen en methodologie van de
organisatie van het theoretische en praktische onderricht”.
Titel 11. Slotbepalingen
Hoofdstuk 1. Opheffingsbepalingen
Art. 200. De volgende regelingen worden opgeheven:
1° het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor
erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen, het laatst
gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 juni 2017;
2° het koninklijk besluit van 13 juni 2010 houdende de erkenning van de
beroepskwalificaties die door rij-instructeurs en directeurs van rijscholen werden
verworven in de lidstaten van de Europese Gemeenschap, alsook tot wijziging
van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor
erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen, gewijzigd bij het
besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2015.
Hoofdstuk 2. Overgangsbepalingen
Art. 201. In afwijking van artikel 107, §2, vijfde en zesde lid, artikel 142, §5,
vijfde en zesde lid, en artikel 148, §4, vijfde en zesde lid, beschikt de minister of
zijn gemachtigde tot en met 1 januari 2022 over drie maanden nadat een
volledige aanvraag tot erkenning van een personeelslid, van een filiaal of van een
oefenterrein is ingediend, om een erkenning van een personeelslid, een
erkenning van een filiaal van de rijschool of een erkenning van een oefenterrein
uit te reiken.
Art. 202. Iedereen die voor 1 januari 2020 de houder van een voorlopig rijbewijs
tegen betaling begeleidde of rijonderricht aanbood buiten het kader van een
erkende rijschool, kan tot en met 1 juli 2020 een aanvraag tot erkenning als
rijschool en een aanvraag tot erkenning van een filiaal van de rijschool indienen.
In afwijking van artikel 107, §2, vijfde en zesde lid, artikel 142, §5, vijfde
en zesde lid, en artikel 148, §4, vijfde en zesde lid, beschikt de minister of zijn
gemachtigde tot en met 1 januari 2022 over drie maanden nadat een volledige
aanvraag tot erkenning van een personeelslid, van een filiaal of van een
oefenterrein is ingediend, om een erkenning van een personeelslid, een
erkenning van een filiaal van de rijschool of een erkenning van een oefenterrein
uit te reiken.
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Art. 203. In afwijking van artikel 57, §1, kan de kandidaat-rijschooldirecteur tot
en met 1 oktober 2020 aan de schriftelijke proef deelnemen als voldaan is aan al
de volgende voorwaarden:
1°
minstens drie jaar beschikken over een brevet II of III als vermeld in
artikel 24, derde of vierde lid, van het koninklijk besluit van 11 mei 2004
betreffende de voorwaarden voor de erkenning van scholen voor het
besturen van motorvoertuigen;
2°
minstens drie jaar aantoonbare werkervaring hebben, minstens halftijds,
in het geven van rijonderricht;
3°
een uittreksel uit het strafregister model 2 dat maximaal drie maanden
oud is, kunnen voorleggen.
Art. 204. §1. De houder van een exploitatievergunning van een
vestigingseenheid in het Vlaamse Gewest of een goedkeuring van een
oefenterrein in het Vlaamse Gewest die voor 1 januari 2020 is gegeven, vraagt
conform de bepalingen van dit besluit een erkenning van een filiaal of een
erkenning van het oefenterrein.
§2. De nieuwe aanvragen tot erkenning, vermeld in paragraaf 1, worden uiterlijk
op 1 juli 2020 ingediend conform de bepalingen van dit besluit. Voor die
aanvragen zijn de retributies, vermeld in artikel 155, eerste lid, en artikel 156,
eerste lid, niet van toepassing.
Zolang niet over de erkenningsaanvraag is beslist, blijven de bepalingen
van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor
erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen, zoals van kracht
op 31 december 2019, van toepassing.
In afwijking van het tweede lid zijn artikel 14 tot en met 16, 19, 23, 24, 27
tot en met 29, 31 tot en met 34 en 165 tot en met 169 van dit besluit van
toepassing vanaf 1 januari 2020.
Art. 205. §1. De houder van een erkenning van een rijschool die voor 1 januari
2020 is uitgereikt, betaalt uiterlijk op 31 maart 2020 een jaarlijkse retributie van
130 euro per erkende rijschool en 130 euro per vestigingseenheid om de kosten
van administratie, controle en toezicht te dekken.
§2. De houder van een erkenning van een rijschool die voor 1 januari 2020 is
uitgereikt, betaalt uiterlijk op 31 maart 2020 een jaarlijkse retributie van 55 euro
per personeelslid, zoals opgenomen in de personeelsfiche die voor 31 december
2019 aan het bestuur is meegedeeld, om de kosten van administratie, controle
en toezicht te dekken.
De houder van een erkenning van een rijschool die voor 1 januari 2020 is
uitgereikt, is vrijgesteld van de retributie, vermeld in artikel 113, voor elk
personeelslid dat opgenomen is in de personeelsfiche die voor 31 december 2019
aan het bestuur is meegedeeld.
§3. Het bestuur int de retributie, vermeld in paragraaf 1 en 2, op de wijze die in
het betalingsverzoek bepaald is.
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Het bedrag van de retributie, vermeld in paragraaf 1 en 2, is aangepast
aan het indexcijfer van de consumptieprijzen.
Het bedrag wordt aangepast met behulp van de coëfficiënt die verkregen
wordt door het indexcijfer van de maand november die voorafgaat aan de maand
januari in de loop waarvan de aanpassing plaatsvindt, te delen door het
indexcijfer van de maand november 2011.
Het resultaat van de aanpassing, vermeld in het derde lid, wordt afgerond
naar boven als het berekende bedrag hoger is dan of gelijk is aan 0,50 decimalen
of naar beneden als het berekende bedrag lager is dan 0,50 decimalen.
De retributie is niet terugbetaalbaar.
Art. 206. Elke aanvraag tot wijziging van de gegevens van de erkenning van
een rijschool, van de exploitatievergunning van een vestigingseenheid of van de
goedkeuring van een oefenterrein, die al voor 1 januari 2020 bestaat, maakt
conform de bepalingen van dit besluit het voorwerp uit van een nieuwe aanvraag
tot erkenning van een rijschool, tot erkenning van een filiaal van de rijschool of
tot erkenning van een oefenterrein.
Art. 207. In afwijking van artikel 43 en 44 van dit besluit mag het lesvoertuig tot
en met 1 juli 2020 voldoen aan de voorwaarden, vermeld in artikel 17, §1, derde
lid, §2, en artikel 18 van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de
voorwaarden voor de erkenning van scholen voor het besturen van
motorvoertuigen, zoals van kracht op 31 december 2019.
Het lesvoertuig van categorie C1, C, D1 of D dat voor de eerste keer voor
1 juli 2020 is ingeschreven, mag in afwijking van het eerste lid en artikel 43, §2,
3°, b), tot en met 1 januari 2030 uitgerust zijn met twee zitplaatsen.
Art. 208. De kandidaat-rijschooldirecteur die voor 1 januari 2020 voor de
schriftelijke proef geslaagd is, is vrijgesteld van de schriftelijke proef, vermeld in
artikel 56 tot en met 61.
Art. 209. De kandidaat-lesgever die voor 1 januari 2020 voor de schriftelijke
proef geslaagd is, is vrijgesteld van de schriftelijke proef, vermeld in artikel 66
tot en met 70.
Art. 210. De kandidaat-lesgever die voor 1 januari 2020 een geldige
stagetoelating heeft, is vrijgesteld van de verplichting om een geldige
stagetoelating, vermeld in artikel 71 tot en met 73, te hebben.
Art. 211. De kandidaat-lesgever die voor 1 januari 2020 gestart is met de stage,
heeft tot en met 1 januari 2021 de tijd om de stage af te werken onder de
voorwaarden, vermeld in artikel 33 van het koninklijk besluit van 11 mei 2004
betreffende de voorwaarden voor de erkenning van scholen voor het besturen
van motorvoertuigen, zoals van kracht op 31 december 2019, en is vrijgesteld
van de stageverplichtingen, vermeld in artikel 74 tot en met 80.
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Art. 212. De kandidaat-lesgever die voor 1 januari 2020 geslaagd is voor de
proef modelles om een brevet II, III, IV en V te krijgen, is vrijgesteld van de
proef modelles, vermeld in artikel 81 tot en met 84.
Art. 213. De brevetten worden als volgt gelijkgesteld:
1°
het brevet I, vermeld in artikel 24, tweede lid, van het koninklijk besluit
van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor de erkenning van
scholen voor het besturen van motorvoertuigen, met de directietoelating;
2°
het brevet II, vermeld in vermeld in artikel 24, derde lid, van het
koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor de
erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen, met
lestoelating II;
3°
het brevet III, vermeld in vermeld in artikel 24, vierde lid, van het
koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor de
erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen, met
lestoelating III;
4°
het brevet IV, vermeld in vermeld in artikel 24, vijfde lid, van het
koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor de
erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen, met
lestoelating IV;
5°
het brevet V, vermeld in vermeld in artikel 24, zesde lid, van het
koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor de
erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen, met
lestoelating V en VI.
Bij de aanvraag tot erkenning van de rijschool, vermeld in artikel 135, §1,
de aanvraag tot erkenning van het filiaal, vermeld in artikel 142, §1, of de
aanvraag tot erkenning van het personeelslid, vermeld in artikel 107, §2, eerste
lid, ontvangt de houder van een geldig brevet I als vermeld in het eerste lid, 1°,
dat voor 1 januari 2020 conform het koninklijk besluit van 11 mei 2004
betreffende de voorwaarden voor de erkenning van scholen voor het besturen
van motorvoertuigen, zoals van kracht op 31 december 2019, is uitgereikt, de
directietoelating die er in het Vlaamse Gewest mee gelijkgesteld is, vermeld in
artikel 63, 2°.
Bij de aanvraag tot erkenning van een personeelslid, vermeld in artikel
107, §2, eerste lid, ontvangt de houder van een geldige stagetoelating als
vermeld in artikel 33, §2, eerste lid, van het koninklijk besluit van 11 mei 2004
betreffende de voorwaarden voor de erkenning van scholen voor het besturen
van motorvoertuigen, zoals van kracht op 31 december 2019, of de aanvraag van
een geldig brevet als vermeld in het eerste lid, 2°, 3°, 4°, of 5°, dat voor 1
januari 2020 conform het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de
voorwaarden voor de erkenning van scholen voor het besturen van
motorvoertuigen, zoals van kracht op 31 december 2019, is uitgereikt, de
stagetoelating die er in het Vlaamse Gewest mee gelijkgesteld is, vermeld in
artikel 72, §1, of artikel 73, §4, eerste lid, of de lestoelating die er in het Vlaamse
Gewest mee gelijkgesteld is, vermeld in artikel 86, §1, 2°, §2, 2°, §3, 2°, §4, 2°,
of §5, 2°.
Bij de aanvraag tot erkenning van de rijschool, vermeld in artikel 135, §1,
de aanvraag tot erkenning van het filiaal, vermeld in artikel 142, §1, of de
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aanvraag tot erkenning van het personeelslid, vermeld in artikel 107, §2, eerste
lid, ontvangt de houder van een geldig brevet I als vermeld in het eerste lid, 1°,
dat in een ander gewest is uitgereikt, de directietoelating die er in het Vlaamse
Gewest mee gelijkgesteld is, vermeld in artikel 63, 2°.
Bij de aanvraag tot erkenning van een personeelslid, vermeld in artikel
107, §2, eerste lid, ontvangt de houder van een geldige stagetoelating die in een
ander gewest is uitgereikt, of een geldig brevet dat in een ander gewest is
uitgereikt als vermeld in het eerste lid, 2°, 3°, 4° of 5°, de stagetoelating die er
in het Vlaamse Gewest mee gelijkgesteld is, vermeld in artikel 72, §1, of artikel
73, §4, eerste lid, of de lestoelating die er in het Vlaamse Gewest mee
gelijkgesteld is, vermeld in artikel 86, §1, 2°, §2, 2°, §3, 2°, §4, 2°, of §5, 2°.
Art. 214. De leden van de examencommissie die op 31 december 2019 benoemd
zijn, blijven in functie tot en met 1 januari 2021, tenzij ze voor die datum al de
gewettigde pensioenleeftijd hebben bereikt.
Hoofdstuk 3. Inwerkingtredings- en uitvoeringsbepaling
Art. 215. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020.
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Art. 216. De Vlaamse minister, bevoegd voor het verkeersveiligheidsbeleid, is
belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, ... (datum).

De minister-president van de Vlaamse Regering,

Geert BOURGEOIS,

De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme
en Dierenwelzijn,

Ben WEYTS
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