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Vonnis 
 
RECHTBANK UTRECHT 
 
Sector handels- en familierecht 
zaaknummer / rolnummer: 294356 / KG ZA 10-866  
 
Vonnis in kort geding van 13 oktober 2010 
in de zaak van 
 
[Eiser], wonende te Amsterdam, 
advocaat mr. K. Boukema te Amsterdam, 
 
tegen 
 
de stichting 
 
STICHTING VAM, OPLEIDINGSINSTITUUT VOOR HET MOTORVOERTUIG-, TWEEWIELER- EN 
AANVERWANT BEDRIJF, 
gevestigd te Nieuwegein, 
gedaagde, 
advocaat mr. A. van der Linden te Utrecht. 
 
Partijen zullen hierna Eiser en Stichting VAM genoemd worden. 

1. De procedure 
 
1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: 
- de dagvaarding van 30 september 2010; 
- de producties van de zijde van Eiser (4); 
- de producties van de zijde van Stichting VAM (5);  
- de mondelinge behandeling van 4 oktober 2010; 
- de pleitnota van Eiser; 
- de pleitnota van Stichting VAM. 
 
1.2. Ten slotte is vonnis bepaald. 
 
1.3. In verband met de spoedeisendheid van de zaak is op 13 oktober 2010 vonnis 
uitgesproken. Het onderstaande vormt hiervan de nadere schriftelijke uitwerking en is op 18 oktober 
2010 vastgesteld. 

2. De feiten 
 
2.1. Eiser  is rijschoolhouder. Eiser is sinds 26 september 2005 in het bezit van een 
zogeheten certificaat B, dat Eiser de bevoegdheid geeft in het kader van de Wet rijonderricht 
motorrijtuigen 1993 (Hierna: WRM) rijlessen te geven. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 
vijf jaar en heeft als vervaldatum 26 september 2010. 
 
2.2. Stichting VAM, meer in het bijzonder IBKI, het Innovam Branche Kwalificatie 
Instituut, dat onderdeel is van Stichting VAM, is bij de Regeling rijonderricht motorrijtuigen 2009 
(hierna: de Regeling) aangewezen als toezichthoudend instituut voor de uitvoering van de WRM. 
 
2.3. Eiser  moest - om voor een nieuw certificaat in aanmerking te komen - op grond 
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van de WRM vóór 26 september 2010 bijscholing van twee theoriedagdelen volgen. Eiser heeft dit 
nagelaten. 
 
2.4. Eiser heeft Stichting VAM bij brief van 25 september 2010 verzocht de geldigheid 
van het certificaat nog twee weken te verlengen zodat eiser binnen deze termijn de twee 
theoriedagdelen nog kon volgen. 
 
2.5. Bij emailbericht van 27 september 2010 heeft Stichting VAM Eiser het volgende 
meegedeeld. 
"Geachte Eiser, 
Naar aanleiding van ons telefonisch contact laat ik u het volgende weten. 
Op 26 september 2010 is uw lesbevoegdheid verlopen. U heeft niet voldaan aan de 
bijscholingsverplichting, om deze reden zult u het herintrederstraject moeten volgen. Dit zijn 4 
examens voor de categorie B." 
 
2.6. Bij brief van 28 september 2010 heeft de advocaat van Eiser Stichting VAM verzocht om het 
certificaat eenmalig te verlengen. 
 
2.7. Stichting VAM heeft tot nu toe nog geen schriftelijk besluit genomen op het verzoek van Eiser 
om de geldigheid van het certificaat te verlengen. 

3.  Het geschil 
3.1 Eiser vordert veroordeling van Stichting VAM bij vonnis, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij 
voorraad,  
I. tot het verlenen van een eenmalige verlenging van het certificaat B met nummer 
277582 dat op 26 september 2005 is afgegeven aan Eiser voor de maximale duur van zes weken; 
II. te bepalen dat Stichting VAM verschuldigd zal zijn een dwangsom van EUR 5.000,-- voor 
elke dag dat Stichting VAM in gebreke blijft aan het in deze te wijzen vonnis te voldoen en/of voor 
elke keer dat Stichting VAM dit vonnis overtreedt; 
III. Stichting VAM te veroordelen in de kosten van dit geding. 
 
3.2. Stichting VAM voert verweer. 
 
3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 

4.  De beoordeling 
 
4.1. Eiser heeft de vordering gebaseerd op de beperkende werking van de redelijkheid en de 
billijkheid. Aangezien niet is gebleken dat tussen partijen een privaatrechtelijke rechtsbetrekking 
bestaat, merkt de voorzieningenrechter de vordering van Eiser ambtshalve aan als een vordering uit 
onrechtmatige daad, eruit bestaande dat Stichting VAM handelt in strijd met de zorgvuldigheid die in 
het maatschappelijk verkeer betaamt door in de gegeven omstandigheden geen toepassing te geven 
aan de hardheidsclausule van artikel 8 lid 3 van de Regeling. Gelet hierop acht de 
voorzieningenrechter zich bevoegd om van de vordering van Eiser kennis te nemen. 
 
4.2. De voorzieningenrechter is voorts van oordeel dat Eiser ontvankelijk is in de vordering. Er 
bestaat in dit geval geen bijzondere en met voldoende waarborgen omklede bestuursrechtelijke 
rechtsgang die aan ontvankelijkheid in de weg staat. De voorzieningenrechter neemt daarbij in 
aanmerking dat Stichting VAM (nog) geen schriftelijk besluit in de zin van artikel 1:3 van de 
Algemene wet bestuursrecht heeft genomen op het verzoek van Eiser om toepassing van de 
hardheidsclausule. Er ligt dus geen besluit voor waartegen beroep bij de bestuursrechter open staat. 
 
4.3. De WRM is in 2009 gewijzigd. Vanaf I juni 2009 is een nieuwe regeling met betrekking tot de 
bijscholing van rijinstructeurs in het leven geroepen. Vóór deze datum dienden rijinstructeurs een 
zogenaamde applicatietoets af te leggen. Vanaf 1 juni 2009 dienen rijinstructeurs gedurende de 
geldigheid van hun certificaat theoretische en praktische bijscholing te volgen in een nader bepaalde 
omvang om voor een nieuw certificaat in aanmerking te komen. De nieuwe regeling is in fasen 
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ingevoerd. In de WRM is tevens bepaald dat degene die beschikt over een certificaat dat zijn 
geldigheid niet langer dan vijf jaar heeft verloren, een herintrederstraject dient te volgen, bestaande 
uit drie toetsen en een praktijkexamen. 
 
4.4. Op de website van Stichting VAM staat vermeld dat rijinstructeurs van wie het certificaat 
verloopt in de periode vanaf 1 juni 2010 tot 1 juni 2011, vóór de verloopdatum bijscholing van twee 
theoriedagdelen moeten volgen. Tussen partijen is niet in geschil dat hiermee de bijscholingsregeling 
van de WRM op juiste wijze is weergegeven. 
 
4.5. Tussen partijen staat voorts vast dat Eiser niet vóór de verloopdatum van het certificaat, 26 
september 2010, twee theoriedagdelen bijscholing heeft gevolgd. 
 
4.6. In deze zaak ligt ter beoordeling voor of Eiser een beroep toekomt op de hardheidsclausule 
van artikel 8 lid 3 van de Regeling. Ingevolge dit artikel kan Stichting VAM de maximale 
geldigheidsduur van het certificaat éénmalig verlengen in het geval dat de rijinstructeur wegens 
verschoonbare redenen niet aan de verplichting tot praktische bijscholing heeft kunnen voldoen. 
Stichting VAM heeft ter zitting verklaard dat dit artikellid ook ziet op de verplichting tot theoretische 
bijscholing en dat inmiddels reparatiewetgeving bij de Eerste Kamer in behandeling is. Gebleken is, 
dat het daartoe strekkende wetsvoorstel op 28 september 2010 door de Eerste Kamer is  
aangenomen. De gewijzigde wet zal op een nader te bepalen tijdstip in werking treden. 
 
4.7. Blijkens de toelichting in de Staatscourant op artikel 8 (28 mei 2009, Stcrt. 2009, nr. 96), kan 
verlenging van de maximale geldigheidstermijn van een certificaat plaatsvinden, indien een rij-
instructeur wegens gewichtige en verschoonbare redenen (bijvoorbeeld door langdurige ziekte of 
zwangerschap) niet volledig heeft kunnen voldoen aan de verplichting theoretische en praktische 
bijscholing te volgen. 
 
4.8. Eiser stelt ter onderbouwing van het beroep op de hardheidsclausule dat het niet tijdig volgen 
van de bijscholing verschoonbaar is, omdat de nieuwe regeling onduidelijk is. Eiser was er na 
kennisname van de informatie op de website van Stichting VAM aanvankelijk van uitgegaan dat Eiser  
de twee theoriedagdelen vóór 1 juni 2011 diende te volgen. Pas op 24 september 2010 is Eiser 
erachter gekomen dat Eiser de theoriedagdelen vóór 26 september 2010 moest afleggen. Aangezien 
Eiser 60 uur per week werkt, heeft Eiser onvoldoende tijd om zich met allerlei ingewikkelde 
regelingen bezig te houden. Voorts heeft Stichting VAM nagelaten om actief informatie over de 
gewijzigde regeling te verstrekken en heeft zij Eiser niet gewaarschuwd dat het certificaat zou 
verlopen en dat Eiser voor die tijd bijscholing diende te volgen. Eiser stelt dat Eiser zich nog op 24 
september 2010, derhalve tijdig, heeft aangemeld voor het volgen van de twee theoriedagdelen, 
maar dat Eiser hieraan vanwege administratieve redenen niet meer deel kon nemen. Het doorlopen 
van een herintrederstraject zou Eiser maanden kosten, gedurende welke tijd Eiser geen les kan 
geven en geen inkomsten heeft. Aangezien Eiser een eenmanszaak heeft, zal de rijschool failliet 
gaan. 
 
4.9. Stichting VAM stelt zich op het standpunt dat het beroep van Eiser op de hardheidsclausule 
niet kan slagen, omdat er geen sprake is van een gewichtige en verschoonbare reden. Zij heeft als 
uitdrukkelijke opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat meegekregen de wetgeving 
omtrent de bijscholing strikt te handhaven, onder meer om de kwaliteit van rijinstructeurs op peil te 
houden en zo mogelijk te verhogen. 
 
4.10. De voorzieningenrechter stelt voorop dat het tot de verantwoordelijkheid van Eiser als 
ondernemer behoort om zich op de hoogte te stellen van de voorwaarden voor de geldigheid van het 
certificaat. 
 
4.11. Stichting VAM heeft ter zitting toegelicht dat zij bekendheid heeft gegeven aan de gewijzigde 
regelgeving via haar website en door publicaties in vakbladen zoals in Reflector van het CBR. 
Bovendien is op twee BOVAG congressen, op regionale vergaderingen van de BOVAG en op 
algemeen toegankelijke beurzen voor rijinstructeurs voorlichting gegeven. Voorts is in 2007 aan alle 
rijinstructeurs een algemene brief verstuurd waarin de nieuwe regeling is toegelicht. 
 
4.12. De voorzieningenrechter is van oordeel dat Stichting VAM daarmee op adequate wijze 
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voorlichting over de gewijzigde regelgeving heeft gegeven. Eiser heeft weliswaar gesteld dat Eiser de 
hiervoor genoemde brief van Stichting VAM niet heeft ontvangen, maar ook zonder deze brief moet 
de door Stichting VAM verstrekte informatie voldoende worden geacht. Voorts geldt dat 
rijschoolhouders ook onder de oude regeling een toets moesten afleggen die was gekoppeld aan de 
geldigheidsduur van het certificaat. Ook onder deze regeling was het gevolg van het verlopen van het 
certificaat dat de rijinstructeur geen instructiebevoegdheid meer had. In dit opzicht is er dus geen 
verschil met de nieuwe regeling. 
 
4.13. Aan Stichting VAM kan niet worden tegengeworpen dat zij Eiser niet door middel van een 
persoonlijke brief heeft gewaarschuwd dat de geldigheidsduur van Eisers certificaat op 26 september 
2010 zou verlopen. Stichting VAM heeft ter zitting hiervoor een begrijpelijke uitleg gegeven, te weten 
dat zij geen goed adresbestand heeft van certificaathouders omdat deze vaak nalaten 
adreswijzigingen door te geven. 
 
4.14. De voorzieningenrechter merkt voorts op dat de gevolgen van het verlopen van de 
geldigheid van het certificaat voor Eiser (zeer) ernstig zijn. De in de hardheidsclausule genoemde 
verschoonbare reden ziet echter niet op deze gevolgen. De wetgever heeft gekozen voor een strak 
systeem voor verlenging van de geldigheidsduur van het certificaat en heeft mogelijke ernstige 
gevolgen van het verlopen van de geldigheidsduur als consequentie aanvaard. Stichting VAM heeft 
overigens ter zitting toegezegd dat zij Eiser bij het volgen van het herintrederstraject zal 
tegemoetkomen en dat zij zich maximaal zal inspannen om het voor Eiser mogelijk te maken op de 
kortst mogelijke termijn de vereiste toetsen af te leggen. 
 
4.15. Gezien het voorgaande is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat Eiser 
onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat er sprake is van een gewichtige en verschoonbare 
reden waardoor Eiser niet aan de verplichting tot bijscholing als voorwaarde voor de vernieuwing van 
het certificaat heeft kunnen voldoen. Eiser komt daarom geen beroep op de hardheidsclausule toe, 
zodat de vorderingen zullen worden afgewezen. 
 
4.16. Eiser zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De 
kosten aan de zijde van Stichting VAM worden begroot op:  
- vast recht  EUR 263,-- 
- salaris advocaat  816,-- 
Totaal   EUR  1.079,-- 

5. De beslissing 
 
De voorzieningenrechter 
 
5.1. wijst de vorderingen af; 
5.2. veroordeelt Eiser in de proceskosten, aan de zijde van Stichting VAM tot op heden 
begroot op EUR 1.079,--; 
5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad. 
 
 
Dit vonnis is gewezen door mr. D. Wachter en in het openbaar uitgesproken op 13 oktober 2010. 
 
 

 


