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I. Algemeen

Met voldoening constateer ik de erkentelijkheid die door de leden van
de fracties van CDA, PvdA en VVD is uitgesproken voor de uitvoerige
memorie van antwoord. Het stemt mij evenzeer tot genoegen dat de
leden van de fractie van D66 te kennen gaven dat zij verheugd waren dat
het door hen geuite bezwaar tegen de onvoldoende rechtszekerheid met
betrekking tot door het instituut genomen beslissingen is weggenomen,
alsmede dat de uiteenzetting over de afstemming tussen opleiding en
examinering hun vragen afdoende heeft beantwoord.

De leden van de CDA-fractie waren enigszins teleurgesteld over het
lange uitblijven van de memorie van antwoord en legden een relatie met
het voorstel voor een Wegenverkeerswet 1992, dat reeds in maart 1991
aan de Kamer is aangeboden. Ik wijs er op dat het voorlopig verslag
dateert van 1 juli 1991 en dat de memorie van antwoord is uitgebracht
op 18 december daarop volgend. In de memorie van antwoord is -
genoemde leden hebben het ook geconstateerd - uitvoerig ingegaan op
de vele in het voorlopig verslag gemaakte opmerkingen. Die opmer–
kingen noopten ertoe wederom het voorgestelde stelsel in zijn hoofdele–
menten kritisch te doordenken, teneinde te bezien of de voorgestelde
regeling het aangewezen middel is voor de aan de orde zijnde proble–
matiek. Dat deze heroverweging alsmede het formuleren van de
antwoorden enige tijd in beslag heeft genomen, is onvermijdelijk.

Het spijt mij dat de leden van de PvdA-fractie ondanks de uitvoerigheid
van de memorie van antwoord daarin geen nieuwe gezichtspunten
vonden die hun op hoofdpunten kritische benadering van het
wetsvoorstel wezenlijk hadden kunnen veranderen. Wellicht kan het
navolgende ertoe bijdragen dat genoemde leden alsnog meer overtuigd
worden van de aan de voorgestelde regeling verbonden positieve
aspecten. In dit verband merk ik op dat, mede naar aanleiding van vragen
van de leden van de PvdA-fractie, advies aan de Landsadvocaat is
gevraagd over de vraag of overgangsrecht, c.q. financiële compensatie
moet worden gegeven aan de Kaderschool voor rijinstructeurs te Best in
verband met de omstandigheid dat die school in het beoogde bestel niet
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als exameninstituut werkzaam zal kunnen zijn. Op dit advies wordt onder
het opschrift «Instituut» uitvoerig ingegaan.

Bij de beantwoording van de vragen en opmerkingen uit het
eindverslag zal in hoofdzaak de volgorde van het eindverslag worden
aangehouden.

Met betrekking tot de mogelijkheid tot verkeerseducatie in het voort–
gezet onderwijs werd geïnformeerd of het verkeersonderwijs zich in
hoofdzaak zal beperken tot het onderricht, gericht op het verkrijgen van
het bromfietscertificaat, dan wel of het om verkeersonderwijs in meer
algemene zin gaat.

De in de nota verkeerseducatiebeleid (Kamerstukken II, 1990-1991,
22 037, nr. 2) aangekondigde gezamenlijke actie van de Ministeries van
Onderwijs en Wetenschappen en Verkeer en Waterstaat heeft tot nu toe
geresulteerd in overleg met als doel het ontwikkelen van een voorlich–
tingsplan verkeerseducatie voor het voortgezet onderwijs. Het gaat
daarbij om verkeerseducatie die ruimer van opzet is dan onderricht met
als doel het behalen van een bromfietscertificaat. Uit het overleg is
inmiddels gebleken dat de bromfietsopleiding geen vaste plaats in het
voortgezet onderwijs kan krijgen, omdat niet alle 16-jarigen een
bromfiets zullen gaan besturen en omdat er geen ruimte is binnen het
lesrooster.

Het overleg tussen de beide ministeries wordt voortgezet.
In een aantal regio's komt samenwerking tussen opleiders en het

reguliere onderwijs overigens wel redelijk van de grond. Hierbij gaat het
niet zozeer om algemene verkeerseducatie als wel om bromfietscur–
sussen aan de hand van bijvoorbeeld de bromfietscursus van Veilig
Verkeer Nederland.

De leden van de CDA-fractie lieten zich overtuigen dat scheiding van
opleidmg en examen van rijinstructeurs wenselijk is en konden er mee
instemmen dat INNOVAM zal worden aangewezen als exameninstituut.
Zij vroegen waarom niet is gekozen voor de CCV.

Bij de CCV gaat het om een - in vergelijking met INNOVAM en CBR -
zeer kleine organisatie. De keus is indertijd niet op de CCV gevallen,
aangezien de vrees bestond dat de continuïteit van examinering niet
verzekerd zou zijn. Derhalve werd voor een relatief grote organisatie
gekozen, met een spreiding van activiteiten, ter bevordering van het
voortbestaan van de organisatie. Overigens heeft inmiddels een fusie van
CBR en CCV plaatsgevonden.

In antwoord op een vraag van de leden van de CDA-fractie kan worden
gezegd dat het gestelde - in de memorie van antwoord - inzake een
rechtsgrond tot het verlenen van schadevergoeding aan de Kaderschool
te Best in verband met het niet langer functioneren als exameninstituut,
niet stoelt op overleg dat ter zake met de Kaderschool is gevoerd.

De leden van de fracties van PvdA en D66 vroegen naar een nadere
motivering van het stellen van een vooropleidingseis.

Het wettelijk instrument van het stellen van een bepaald vooroplei–
dingsniveau is wenselijk met het oog op het niveau van de nieuwe oplei–
dingseisen en het overeenkomstige niveau van het nieuwe examen.
Voorkomen moet voorts worden dat een aanmerkelijke groep van
personen begint aan een opleiding en daarin veel tijd en geld investeert,
terwijl achteraf zou blijken dat zij die opleiding niet met voldoende vrucht
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hebben kunnen volgen. Evenzeer moet worden voorkomen dat door een
aanzienlijke toestroom van dergelijke personen de opleiding tot rijin–
structeur, waarop de nieuwe vakbekwaamheidseisen van toepassing
zullen zijn, niet het gewenste niveau kan krijgen of behouden. De keuze
dat een bepaalde vooropleiding noodzakelijk is, is - de leden van de
PvdA-fractie vroegen daarnaar - gemaakt los van eventueel vergelijkbare
vormen van onderricht. Naderhand is bezien wat het minimale vooroplei–
dingsniveau zou moeten zijn.

Zowel de leden van de PvdA-fractie als de leden van de CDA-fractie
vroegen nader in te gaan op de vakbekwaamheidseisen die zullen
worden gesteld aan personen die gerechtigd zijn tot het geven van
bijscholing. De leden van de CDA-fractie waren daarbij nog niet
overtuigd van het niet aanwezig zijn van de behoefte aan een zwaardere
vooropleiding voor de bijscholingsdocent/gespecialiseerde rijinstructeur,
die immers te maken krijgt met zogenaamde probleemchauffeurs.
Gaarne vernamen deze leden de resultaten van het onderzoek inzake de
aanvullende bekwaamheidseisen voor deze bijscholingsdocenten
alvorens de behandeling van het wetsvoorstel plaatsvindt.

Zoals bekend, kunnen de «probleemchauffeurs» worden ingedeeld in
twee groepen, te weten de chauffeurs met rijvaardigheidsproblemen en
de chauffeurs met geschiktheidsproblemen. Voor het bijscholen van de
eerste groep door de bijscholingsdocent/gespecialiseerde rijinstructeur is
als opleiding voldoende dat de betrokkene beschikt over een certificaat
dat de bevoegdheid verleent tot het geven van rijonderricht, alsmede
over een aantal jaren beroepservaring. De kern van het probleem zit hier
immers in een gebrek aan rijvaardigheid, bijvoorbeeld gebrek aan
voertuigbeheersing. Daarnaast moet worden voldaan aan aanvullende
bekwaamheidseisen, zoals onderwijsdeskundigheid en met name kennis
van de achtergronden van rijvaardigheidsproblemen.

Voor het bijscholen van de tweede groep probleemchauffeurs, waarbij
het gaat om gedragsproblemen, moet de bijscholingsdocent een
opleiding op het gebied van de gedragsproblematiek hebben gevolgd.
Als aanvullende eis zal worden gesteld dat de betrokkene moet
beschikken over kennis van de behandeling van ernstige problemen op
het gebied van rijvaardigheid en medische geschiktheid, en uiteraard ook
over onderwijsdeskundigheid.

Het onderzoek inzake de aanvullende bekwaamheidseisen verkeert in
het stadium van afronding. Desverlangd kan de Kamer daarover worden
ingelicht, zodra het onderzoek gereed is.

De leden van de PvdA-fractie betwijfelden of de verbetering van het
praktijkexamen en de verbeterde opleiding van examinatoren wezenlijk
hebben bijgedragen aan de verhoging van de kwaliteit van de gemotori–
seerde weggebruiker.

Het is niet mogelijk precies aan te geven wat de concrete invloed is en
is geweest van zaken als de verbetering van het rijexamen en de verbe–
tering van de opleiding van examinatoren op het rijgedrag. Wel is uit
onderzoek in het algemeen gebleken van een positief effect op de mate
van betrokkenheid bij ongevallen, indien de categorie van personen met
een bijzonder goede opleiding wordt vergeleken met een categorie van
personen wier opleidmg van lager niveau is. Zo wordt de verhoogde
ongevalsbetrokkenheid van jeugdige bestuurders sterk teruggedrongen
indien de jongeren een goede opleiding hebben ontvangen. Het ligt
derhalve in de rede om aan te nemen dat er een gunstige invloed uit gaat
van algemene verbeteringen in de hierboven bedoelde zin, ook al zijn de
resultaten niet precies meetbaar.
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De leden van de PvdA-fractie en VVD-fractie gingen in op de in de
memorie van antwoord weergegeven stand van zaken met betrekking tot
de maatregelen die in het mondeling overleg van 2 februari 1987 aan de
orde waren. De leden van de VVD-fractie vroegen wanneer het defini–
tieve standpunt komt inzake het voorlopig rijbewijs c.q. puntenstelsel.

Wat dit laatste betreft is het zo dat thans ambtelijk wordt gewerkt aan
het opstellen van een concreet plan van aanpak. Overigens verwijs ik
naar mijn brief van 10 juni 1992, gericht aan de voorzitter van de
Tweede kamer in verband met de UCV van 15 juni jl.

Naar aanleiding van het gestelde in de memorie van antwoord dat het
de bedoelmg is om in het kader van de nieuwe vakbekwaamheidseisen
veel aandacht te besteden aan zaken als het aanleren van de juiste
risicoperceptie en risico-afweging, vroegen de leden van de fractie van
de VVD of niet vooral voor de hand ligt dit in de exameneisen voor
leerlingen vast te leggen, zodat daaraan automatisch in de opleiding
aandacht moet worden besteed.

Inderdaad wordt ernaar gestreefd om - voor zover mogelijk - ook
zaken als juiste risicoperceptie en risico-afweging in de exameneisen op
te nemen. Doch dit is naar mijn mening niet voldoende om het gewenste
resultaat te bereiken. Bedacht dient te worden dat bedoelde zaken in
sterke mate door de concrete verkeerssituaties worden bepaald. In de
praktijk zijn tal van verschillende verkeerssituaties mogelijk, welke
onmogelijk in een aantal concrete exameneisen zijn samen te vatten. Het
op juiste wijze reageren op dergelijke situaties is dan ook een kwaliteit
die in belangrijke mate in de verkeerspraktijk zelf moet worden aange–
leerd. Dit vergt op zijn beurt van de rijinstructeur het vermogen om de
leerling deze wijze van reageren in het verkeer bij te brengen. Dit maakt
het zonder meer noodzakelijk in het kader van de betrokken vakbe–
kwaamheidseisen meer aandacht te besteden aan deze aspecten.

Dezelfde leden wilden - hoewel eigenlijk hier niet aan de orde - weten
of het zo logisch is dat iemand die over een instructeursdiploma beschikt
automatisch zelf een rijschool mag starten.

Met betrekking tot autorijscholen is er in ieder geval behoefte aan
regulering van die aspecten welke te maken hebben met de vakbe–
kwaamheid van de rijinstructeurs. Daartoe bevat het wetsvoorstel de
nodige instrumenten. Daarnaast gaat het om de vraag - die inderdaad in
het kader van dit wetsvoorstel niet aan de orde is - of er behoefte
bestaat aan toepassing van de vestigingswetgeving, welke onder de
verantwoordelijkheid van het Ministerie van Economische Zaken ressor–
teert. Zoals bekend, ligt het in het voornemen deze wetgeving algeheel te
herzien. Er wordt naar gestreefd om in december een plan ter zake aan
de Tweede Kamer aan te bieden. In dat kader wordt nagegaan of en in
hoeverre voor de verschillende categorieën van bedrijven behoefte
bestaat aan toepassing van vestigingswetgeving, welke zich volgens de
plannen in de toekomst in hoofdzaak op het bevorderen van algemene
ondernemersvaardigheden en in specifieke gevallen op eisen van
bedrijfstechniek - met dit laatste wordt vooral gedoeld op het toepassen
van «tools of management» in het bedrijf - zal richten. In dat kader wordt
ook bezien of er behoefte bestaat aan het stellen van zodanige eisen
voor autorijscholen.

De leden van de fractie van D66 vroegen hoe eisen met betrekking tot
bijvoorbeeld sociaal verantwoord verkeersgedrag in het examen worden
verwerkt, zulks in relatie tot de daaraan bij de rijinstructie te besteden
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aandacht. Deze leden zouden enige informatie over de mate waarin dit
nu met de inwerkingtreding van het RVV 1990 gerealiseerd kan worden,
op prijs stellen.

Het RVV 1990 probeert een evenwicht te vinden tussen enerzijds
basisverkeersregels, waaraan in beginsel onder alle omstandigheden
moet worden voldaan, en anderzijds zaken die aan het inzicht en de
verantwoordelijkheid van de verkeersdeelnemers kunnen worden overge–
laten (verwezen moge worden naar de nota van toelichting bij het RVV
1990, Stb. 1990, 459, blz. 65 e.v.). Onder laatstbedoelde zaken vallen
tal van verkeerssituaties die niet in regels zijn te vatten. Het als verkeers–
deelnemer verstandig rekening houden met dergelijke situaties vraagt
om een sociaal verantwoord verkeersgedrag. Voor de invoering van het
RVV 1990 is besloten tot het zogenaamde flankerend beleid wegge–
bruikers, dat o.a. ten doel heeft dit verantwoorde verkeersgedrag te
bevorderen.

Voor wat betreft de rijexamens komt dat tot uitdrukking in de door het
CBR gehanteerde nieuwe rijprocedure, waarbij tijdens het praktijk–
examen aandacht wordt besteed aan de vraag of de kandidaat rekening
houdt met de belangen van andere weggebruikers. Zoals gezegd gaat het
daarbij om situaties waarvoor het RVV 1990 geen concrete regels bevat.
Als voorbeeld kan worden genoemd het verlenen van voorrang aan een
vrachtauto die daar geen recht op heeft, doch «in de knel» zit. Een ander
voorbeeld is het voor laten gaan van een oudere verkeersdeelnemer die
moeite doet om de overkant te bereiken - niet op een voetgangersover–
steekplaats, want dat is immers wettelijk geregeld.

Voor wat betreft het theorie-examen wordt door Traffic Test thans
onderzoek verricht naar de mogelijkheid om ook in dat kader aandacht te
besteden aan sociaal verantwoord verkeersgedrag.

Gelet op het vorenstaande is het zeer wel van belang dat tijdens de
rijinstructie de nodige aandacht wordt besteed aan sociaal verantwoord
verkeersgedrag.

De leden van de SGP-fractie achtten de beantwoording van de vraag
of op grond van een evaluatie was vastgesteld dat de huidige WRM niet
aan haar doel heeft beantwoord, te beperkt. Zij waren van mening dat de
opsomming van elementen die in de huidige wet ontbreken en die
welhaast vanzelfsprekend in het wetsvoorstel zijn opgenomen, niet
geheel voldoende is om het al dan niet bereiken van het doel van de wet
te beoordelen. Daarnaast was het deze leden niet geheel duidelijk
geworden of er in dat verband sprake is van een onvoldoende benutten
van het huidige wettelijk instrumentarium.

Voor wat dit laatste betreft kan worden opgemerkt dat de geldende
wet een zeer beperkt instrumentarium bevat. Het enige instrument is de
eis dat men, teneinde rijonderricht te mogen geven, moet beschikken
over een instructeursbewijs. Het bewijs wordt afgegeven aan degene die
voldoet aan bij algemene maatregel van bestuur vastgestelde vakbe–
kwaamheidseisen. Het probleem bij het in overweging nemen van nieuwe
wetgeving was derhalve niet zozeer dat het huidige wettelijk instrumen–
tarium onvoldoende werd benut, als wel dat het te beperkt was naar
dezerzijdse inzichten. Wat dit laatste betreft is het niet zo dat de nieuwe
instrumenten van het wetsvoorstel daarin welhaast vanzelfsprekend zijn
opgenomen. Zoals moge blijken uit de uitvoerige beschouwingen in de
memorie van antwoord (blz. 13 e.v.) inzake een belangnjk element van
het wetsvoorstel, te weten de periodieke applicatietoets, is gekozen voor
dat stelsel nadat voor– en nadelen van andere, lichtere varianten waren
bezien. Ook ten aanzien van de keuze voor het principe van scheiding van
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verantwoordelijkheid voor opleiding en examinering èn de toekenning
van de examineringstaak aan INNOVAM is, zoals mede blijkt uit de
memorie van antwoord (hoofdstuk II, blz. 9 e.v.), getracht een analyse te
maken van de situatie en van de mogelijke oplossingen om aan de
problemen het hoofd te bieden. Bij de regeling van de onderhavige
materie speelt een belangrijke rol dat het zelfregulerend vermogen van
de branche bepaald te kort schiet. De mogelijkheden tot zelfregulering
zijn reeds daarom zeer beperkt omdat de organisatiegraad zeer laag is.

Voor wat betreft voor handen zijnde praktijkgegevens ten aanzien van
autorijscholen - genoemde leden vroegen daarnaar - kan worden
opgemerkt dat het gemiddelde percentage van kandidaten die slagen
voor het examen 40% is. Het gemiddelde resultaat van de autorijscholen
varieert evenwel tussen 0 en 80% met betrekking tot eerste examens van
kandidaten met positief resultaat. Deze cijfers liggen reeds jaren in deze
orde van grootte. Indien met toepassing van het nieuwe wettelijk instru–
mentarium de leerlingen beter opgeleid worden, zal dit uiteindelijk in het
percentage van de leerlingen dat slaagt, tot uitdrukking moeten komen.

Aangaande de scheiding tussen opleiding en examen informeerden de
leden van de SGP-fractie naar het beleid van de Minister van Onderwijs
en Wetenschappen op dit punt.

Als belangrijkste voorbeeld van de scheiding tussen opleiding en
examen kunnen uiteraard worden genoemd de zogenaamde staats–
examens. In voorbereiding is momenteel een staatsexamen inzake
Nederlands als tweede taal voor allochtonen.

Genoemde leden merkten aangaande het advies van prof. De Klerk c.s.
op dat hierin niet beargumenteerd wordt waarom voor militaire en
politie-instructeurs wel een koppeling tussen opleiding en examinering in
stand zou kunnen blijven.

Opdracht aan prof. De Klerk was de voor– en nadelen van de voorge–
nomen scheiding van opleiding en examen binnen de particuliere instruc–
teursopleidingen te bezien. In de memorie van antwoord (blz. 11) is
uiteengezet waarom de situatie ten aanzien van militaire en
politie-instructeurs zodanig verschilt van die in de particuliere sector dat
het om die reden niet nodig is over te gaan tot ontkoppeling van
opieidmg en examinering. Ten aanzien van militaire en politie-instruc–
teurs gaat het om instellingen die groot belang hebben bij een goede
kwaliteit van eigen personeel, dat zij in de eigen sfeer opleiden, exami–
neren en vervolgens, bij positief resultaat, als rijinstructeur te werk
stellen. De rijopleiding heeft hier meer het karakter van een bedrijfsop–
leiding.

Op de vraag inzake een specifieke overgangsregeling voor de Kader–
school te Best wordt onder II ingegaan.

De leden van de CDA-fractie vroegen of uit de memorie van antwoord
moet worden afgeleid dat er verschil zal gaan bestaan tussen de eisen
van vakbekwaamheid die bij het examen rijinstructeur worden gesteld en
de eisen die bij het afleggen van de toets worden gesteld. Deze leden
waren van mening dat weliswaar bij de toets de nadruk moet liggen op
kennis van nieuwe ontwikkelingen, doch dat tevens telkens moet worden
getoetst of nog aan de vakbekwaamheidseisen voor het examen wordt
voldaan.

Tussen de eisen die bij het examen worden gesteld en de eisen in het
kader van de toets zal in die zin verschil bestaan dat de toets primair het
accent zal leggen op recente ontwikkelingen, zoals nieuwe regelgeving
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en ontwikkelingen op het gebied van verkeersveiligheid en onderwijs–
kundige vaardigheden. Dit neemt niet weg dat de toets tevens elementen
van «opfrissen» zal bevatten, gericht op het op peil houden van kennis en
kunde en het bijsturen van eventuele negatieve ontwikkelingen in bijvoor–
beeld de onderwijskundige vaardigheden van betrokkene.

II. Instituut

De leden van de PvdA-fractie wensten een reactie te krijgen op de
belangrijkste bezwaren die door Nauta, Dutilh, Advocaten en notarissen,
namens de Kaderschool in Best, zijn aangevoerd tegen het voornemen
om de «erkenning» als exameninstituut van de school in te trekken. De
leden van de VVD-fractie vroegen eveneens naar de positie van de
Kaderschool en wezen in dit verband met name op het punt dat de
Kaderschool weliswaar reeds geruime tijd op de hoogte is van het
voornemen van het Kabinet, maar dat zulks nog zijn beslag moet krijgen
door middel van aanvaarding van het wetsvoorstel. De leden van de
SGP-fractie waren verbaasd over de mededeling in de memorie van
antwoord dat er geen specifieke overgangsregeling zal worden getroffen
voor de Kaderschool en wezen erop dat door de school bepaalde inves–
teringen zijn gedaan, die waarschijnlijk nog niet zijn afgeschreven en dat
de school redelijkerwijs geen maatregelen hoeft te treffen op grond van
een wetsvoorstel waarover nog geen besluitvorming in het parlement
heeft plaatsgevonden.

In verband met vorenstaande vragen en opmerkingen heb ik advies
gevraagd aan de Landsadvocaat over de vraag of het nodig is een
overgangsregeling ten behoeve van de Kaderschool in de wet op te
nemen en of een vergoeding wegens geleden schade dient te worden
toegekend. Het advies is op 19 augustus jl. uitgebracht.

Ten aanzien van de vraag of er rechtens een verplichting bestaat in de
wet een overgangsregeling op te nemen, is het oordeel van de Landsad–
vocaat dat geen inhoudelijke argumenten zijn aan te wijzen die
overweging van opneming van een overgangsregeling noodzakelijk
maken. Mede afhankelijk van de datum van inwerkingtreding van de wet
- dit zal niet van de ene dag op de andere een feit zijn - lijkt er
voldoende tijd te zijn voor anticipatie op de nieuwe situatie. Daarbij
merkt hij op dat examinering in feite weliswaar een met regelmaat
weerkerend, doch incidenteel evenement is en derhalve veel minder een
duurkarakter heeft dan de opleidingsactiviteiten. Naar de Landsadvocaat
uit de beschikbare stukken afleidt, vormen de aan examinering
verbonden werkzaamheden een relatief gering aandeel van de totale
werkzaamheden van de Kaderschool. Deze constatering wordt van de
zijde van de Kaderschool in de van die zijde afkomstige stukken niet
bestreden. Daaruit leidt de Landsadvocaat af dat ook vanuit een oogpunt
van continuïteit van de onderneming de noodzaak van opneming van een
(extra) periode van aanpassing aan de situatie die ontstaat na inwerking–
treding van het wetsvoorstel, zich niet opdringt. Bij de beoordeling van
een en ander moet niet uit het oog verloren worden dat nieuwe
wetgeving in veel gevallen niet zonder concrete consequenties voor de
burgers blijft. Een overgangsregeling kan geïndiceerd zijn bijvoorbeeld in
gevallen waarin sprake is van plotselinge, onvoorzienbare wijzigingen van
wettelijke regels met ingrijpende gevolgen voor specifieke burgers. In de
omstandigheden van dit geval echter lijkt opneming van een overgangs–
regeling niet geïndiceerd. Tot zover het advies inzake de eerste vraag.

De tweede vraag is naar het oordeel van de Landsadvocaat voor de
Kaderschool van meer belang. Deze komt neer op de vraag of er voor de
wetgever een juridische gebondenheid bestaat tot opneming van een
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financiële tegemoetkomingsregeling. Daarbij moet voor ogen worden
gehouden dat het uiteindelijk de wetgever zelf is die bepaalt of die
gebondenheid bestaat. Immers, wanneer eenmaal bij wet in formele zin,
althans bij de totstandkoming daarvan, is beslist dat voor een specifieke
schadevergoedingsregeling c.q. tegemoetkomingsregeling wel of geen
plaats is, is rechterlijke toetsing naar de huidige stand van de jurispru–
dentie niet mogelijk (Harmonisatiewet-arrest). Inwerkingtreding van het
wetsvoorstel heeft als direct gevolg dat diploma's van de Kaderschool
niet tot afgifte van een certificaat zullen kunnen leiden: een nadere,
bestuurlijke uitvoeringshandeling is niet vereist.

In de administratieve jurisprudentie wordt veelal als criterium gehan–
teerd of en in hoeverre er ten gevolge van besluiten van een bestuurs–
orgaan sprake is van onevenredig nadeel dat redelijkerwijs niet ten laste
van de benadeelde kan blijven. Of en in welke mate sprake is van
onevenredig nadeel wordt mede bepaald door factoren als tijdsverloop,
risico-aanvaarding, voorzienbaarheid. Uiteraard komt niet elk nadeel als
gevolg van rechtmatig overheidsoptreden voor vergoeding in
aanmerking. Wèl moeten eventuele nadelen voor burgers bij de belan–
genafweging worden betrokken.

Ook uit de civiele jurisprudentie blijkt dat de overheid onder omstan–
digheden gehouden kan worden geacht tot vergoeding van nadeel. Het
meest recente en in casu ook wel illustratieve voorbeeld is het Swill–
arrestvan 18 januari 1991 (AB, 1992, 241; Staat/Leffers).

Uit het voorgaande - in onderlinge samenhang bezien - volgt dat niet
ieder nadeel dat het gevolg is van een nieuw wettelijk stelsel voor gehele
of gedeeltelijke vergoeding in aanmerking komt c.q. behoort te komen.
Zekere nadelige gevolgen voor een onderneming van nieuwe wetgeving
moeten geacht worden te behoren tot de risico's die inherent zijn aan
ondernemersactiviteiten. Er laten zich legio gevallen bedenken waarin
wetgeving aan bepaalde ondernemersactiviteiten nadeel toebrengt. Dit
brengt naar het oordeel van de Landsadvocaat met zich dat een zekere
terughoudendheid bij het in het leven roepen van specifieke schadever–
goedingsregelingen op haar plaats is.

Wanneer nu de situatie van de Kaderschool nader wordt bezien acht
de Landsadvocaat de navolgende factoren van belang:

- hiervoor is reeds gewezen op het feit dat de aan de examinering
verbonden werkzaamheden een relatief gering aandeel van de totale
werkzaamheden van de Kaderschool vormen. Er is dus geen sprake van
dat het bedrijf geheel is gericht op examinering c.q. dat het wegvallen
van de werkzaamheden ten aanzien van de examinering het voortbestaan
van de onderneming bedreigt;

- opmerkelijk acht de Landsadvocaat dat, hoewel de Kaderschool zich
met hand en tand verzet tegen wijziging van de thans ten aanzien van de
Kaderschool bestaande situatie, tot nu toe niet of nauwelijks is geconcre–
tiseerd welk nadeel in welke omvang dreigend zou zijn. Tot nu toe is
slechts in algemene termen gewezen op in 1985 gedane investeringen in
gebouwen en inrichting, welke investeringen samen zouden hangen met
de toegekende aanwijzing als exameninstituut. Ook is gewezen op extra
personeel dat zou zijn aangetrokken voor het organiseren en admini–
streren van de examens. Nog afgezien van het feit dat de Landsadvocaat
moet aannemen dat de afschrijvingstermijn op de investeringen is
verstreken en dat eventueel overbodig geworden personeel zou kunnen
afvloeien, wordt geen enkele indicatie gegeven omtrent de omvang van
de schade;
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- de situatie die zal ontstaan na inwerkingtreding van het wetsvoorstel
ontstaat niet onverwacht; integendeel: ruim van te voren bestond de
mogelijkheid op de komende situatie te anticiperen;

- inwerkingtreding van het wetsvoorstel betekent voor de Kaderschool
het vervallen van een ten opzichte van concurrenten bestaande, bevoor–
rechte positie. Op aanvragen van andere opleidingsinstituten tot
aanwijzing van hun (eventueel in de toekomst af te geven) diploma's is,
voorzover er is beslist, negatief beslist, welk standpunt blijkens een
uitspraak van de Afdeling rechtspraak is gesanctioneerd, doch bij het
systeem van geen scheiding van opleiding en examinering lijkt toelating
van andere niet te kunnen worden tegengehouden met een met de in de
uitspraak gegeven vergelijkbare motivering, met andere woorden: de
Kaderschool kan geen aanspraak maken op exclusiviteit in dat systeem;

- de Kaderschool zou zich op andere opleidingsterreinen kunnen
begeven, zoals de opleiding van bijscholingsdocenten en de opleiding
van rijinstructeurs voor het bromfietscertificaat (dat wil zeggen nieuwe
mogelijkheden die uit deze wet voortvloeien).

Op basis van de gegevens waarover de Landsadvocaat beschikt, acht
hij de noodzaak van het opnemen van een schadevergoedingsregeling
c.q. tegemoetkomingsregeling, specifiek voor de Kaderschool, bepaald
niet in het oog springend. Uiteraard is begrijpelijk dat de Kaderschool
zijn huidige bevoorrechte positie (ook ten opzichte van zijn concurrenten)
niet graag verloren ziet gaan en bereid is voor behoud van die positie te
vechten, maar toch meent hij dat in juridisch opzicht een specifieke
regeling niet geïndiceerd is. Toegegeven kan worden dat van de examen–
bevoegdheid van Kantelberg wellicht aanzuigende werking is uitgegaan,
in die zin dat cursisten voor een opleiding bij Kantelberg kozen omdat zij
in de aanwijzing een erkenning van het instituut van overheidswege
zagen, doch dit effect is bij aanwijzing nimmer beoogd en acht de
Landsadvocaat onvoldoende om tot een ander oordeel te komen.

Voor het advies van de Landsadvocaat ben ik erkentelijk. Met de
conclusies ervan kan ik instemmen. Er van uitgaande dat de mondelinge
behandeling van het wetsvoorstel uiterlijk begin volgend jaar zal plaats–
vinden en zal leiden tot aanvaardmg van het wetsvoorstel, mag worden
aangenomen dat het wetsvoorstel, indien het door de Eerste Kamer
wordt aanvaard, nog in 1993 kracht van wet zal verkrijgen. Daarmee zal
het evenwel nog niet in werking treden. In verband met de relatie tussen
het wetsvoorstel en de Wegenverkeerswet 1992 is de inwerkingtreding
mede afhankelijk van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wegenver–
keerswet 1992. Inwerkingtreding van laatstgenoemde wet is voorzien in
de eerste helft van 1994. Voor de inwerkingtreding van het onderhavige
wetsvoorstel is voorts van belang dat de uitvoeringsbesluiten nog tot
stand dienen te komen en dat de opleidingsinstellingen de nodige tijd
moet worden gegund om zich in te stellen op de nieuwe vakbekwaam–
heidseisen. Het vorenstaande betekent voor de Kaderschool dat inwer–
kingtreding van het onderhavige wetsvoorstel, ook na aanvaarding door
de Tweede Kamer op relatief korte termijn, pas op termijn zal plaats–
vinden. Er is derhalve voldoende gelegenheid om te anticiperen op de
consequenties van het onderhavige wetsvoorstel. Zoals de Landsad–
vocaat opmerkt, is de afschrijvingstermijn op de investeringen reeds
verstreken. Ten aanzien van eventueel overbodig geworden personeel is
er, nadat duidelijkheid is ontstaan over de vraag of het wetsvoorstel door
de volksvertegenwoordiging wordt gesteund, voldoende tijd om de
consequenties te trekken, consequenties welke, gelet op de geschetste
omstandigheden, behoren tot de normale ondernemersrisico's.

Met vorenstaande beschouwing en hetgeen elders in de onderhavige
nota wordt opgemerkt, is tevens ingegaan op de belangrijkste bezwaren
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die door Nauta, Dutilh, Advocaten en notarissen, namens de Kaderschool
bij brief van 15 mei 1992, gericht aan de vaste Commissie voor Verkeer
en Waterstaat, naar voren zijn gebracht.

De leden van de VVD-fractie waren van mening dat de stelling van de
regering dat de Grondwet niet toelaat deugdelijkheidseisen te stellen aan
niet van overheidswege gesubsidieerd onderwijs, niet waar is. Zij
verwezen daarvoor naar de Wet erkende onderwijsinstellingen. Voorts
verwezen zij naar een brief aan de Kaderschool in Best, waaruit zou
blijken dat niet alleen eisen aan het examen worden gesteld, doch ook
aan de kwaliteit van de opleiding.

Ingevolge artikel 23, vijfde lid, van de Grondwet worden de «eisen van
deugdelijkheid, aan het geheel of ten dele uit de openbare kas te bekos–
tigen onderwijs te stellen, (...) bij de wet geregeld». De toevoeging dat
het moet gaan om geheel of ten dele uit de openbare kas te bekostigen
onderwijs, spreekt duidelijke taal: alleen van overheidswege gesubsi–
dieerd onderwijs komt in aanmerking. Zoals in de memorie van
toelichting is uiteengezet (Kamerstukken II, 1988-1989, 21 262, nr. 3,
blz. 3), kunnen deugdelijkheidseisen wel worden gesteld via een erken–
ningensysteem, zoals dit bestaat voor het schriftelijk onderwijs. Essen–
tieel bij een dergelijk erkenningensysteem is dat de betrokken instelling
de vrijheid heeft om zelf te beslissen of aan de erkenningsregeling wordt
deelgenomen, waartoe moet worden voldaan aan de gestelde deugdelijk–
heidseisen.

De bedoelde brief aan de Kaderschool in Best bevat een aantal
voornemens en uitgangspunten op het gebied van het beleid ter zake van
het verwerven van het instructeursbewijs. Duidelijk blijkt dit uit
gebezigde passages als dat een en ander «bijstelling kan behoeven» en
«slechts van voorlopige aard kan zijn». Aan het slot van de brief wordt
vermeld dat een en ander in een aanwijzingsbesluit zal worden
opgenomen. Dit aanwijzingsbesluit is derhalve van doorslaggevende
betekenis. In dit aanwijzingsbesluit van 24 juli 1985 (Stcrt. 148) wordt
het diploma van de Kaderschool aangewezen als diploma op grond
waarvan een instructeursbewijs wordt afgegeven. Voorts bevat het
besluit materieel slechts eisen met betrekking tot het examenreglement
en het toezicht op het examen.

De leden van de VVD-fractie wilden weten hoe vaak de afgelopen
jaren, na de aanwijzing van de Kaderschool als exameninstelling, van
andere opleidingsinstituten de vraag is gekomen om zelf examens af te
mogen nemen en wat er is gebeurd met die andere aanvragen. De leden
van de SGP-fractie vroegen of er gegeven het feit dat er twee instituten
zijn die examens afnemen, signalen zijn dat over de gang van zaken
ontevredenheid bestaat die aanleidmg zou kunnen zijn voor opleidingsin–
stellingen om een aanwijzing als exameninstituut aan te vragen.

Nadat ten aanzien van het diploma van de Kaderschool te Best op
grond van artikel 3 van de geldende wet een aanwijzing is gedaan, is
door twee andere opleidingsinstellingen gevraagd om een soortgelijke
aanwijzing. Bij besluit van 20 december 1988 zijn deze aanvragen om
een aanwijzing van het diploma van de instituten van aanvragers in de zin
van artikel 3 van de wet afgewezen. Van belang in verband met de
afwijzing is dat in 1988, onder het regime van de geldende wet, een
beleidswijziging is doorgevoerd in die zin dat examinering door één
centraal exameninstituut, buiten het ministerie geplaatst, zou dienen
plaats te vinden. Dit blijkt onder meer uit brieven van 4 mei en 27
december 1988 van de Minister van Verkeer en Waterstaat aan de vaste
Commissie voor Verkeer en Waterstaat van de Tweede Kamer. Die
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beleidswijziging heeft mede geleid tot de indiening van het onderhavige
wetsvoorstel en het in het vervolg afnemen van instructeursexamens
door de Stichting VAM (INNOVAM).

De twee aanvragers hebben naar aanleiding van de afwijzing
Arob-beroep ingesteld. Op dit beroep is door de Afdeling rechtspraak
van de Raad van State uitspraak gedaan op 24 juli 1991. De uitspraak
luidt dat het beroep wordt verworpen. De Afdeling overweegt dat, gelet
op de grote beleidsvrijheid onder de geldende wet, niet valt in te zien dat
het de minister niet vrij zou staan dit aldus ten tijde van het bestreden
besluit gewijzigde beleid reeds vooruitlopende op de eventuele totstand–
koming van de voorgestelde wetgeving te verwezenlijken door geen
(nieuwe) aanwijzingen (meer) te doen plaatsvmden De Afdeling acht het
door de minister voorgestane beleid bovendien niet onredelijk.

Aangenomen mag worden dat de omstandigheid dat het aantal
aanvragen van opleidingsinstellingen als exameninstituut tot dusver
beperkt is tot een tweetal opleidingsinstellingen verband houdt met de
hierboven beschreven beleidswijziging. De in de memorie van antwoord
(blz. 9) opgenomen passage waarin het risico wordt geschetst dat vele
van de bestaande opleidingsinstellingen zich zullen aanmelden als
exameninstituut en dat hun uit een oogpunt van rechtsgelijkheid een
aanwijzing bezwaarlijk kan worden geweigerd, ziet evenwel op een
andere situatie, namelijk die waarin géén scheiding van opleiding en
examinering wordt doorgevoerd. Indien het beleid zou zijn - zo is daar
gesteld - dat er meer exameninstellingen mogen zijn die tegelijkertijd
(kunnen) fungeren als opleidingsinstelling, dan zullen vele van de
bestaande opleidmgsmstellmgen zich melden als exameninstituut.
Uitgaande van dit laatste zal het juridisch heel moeilijk zijn - in verband
met de overweging van rechtsgelijkheid - om een aanwijzing als examen–
instituut te weigeren. Uitgaande van dat beleid van geen scheiding van
opleiding en examinering zullen opleidingsinstellingen zich aanmelden als
exameninstituut om zich als zodanig in verband met de werving van
degenen die de opleiding wensen te volgen, te kunnen profileren. Om die
reden werd het aannemelijk geacht dat, indien geen beleid van scheiding
van verantwoordelijkheid voor opleiding en examinering wordt gevoerd,
vele opleidingsinstellingen zuilen verzoeken om aanwijzing als examenin–
stelling. Aan de aanwijzing van vele instellingen als exameninstelling zijn
overwegende bezwaren verbonden. Verwezen wordt naar hetgeen ter
zake in de memorie van antwoord (blz. 9 en volgende) is opgemerkt.

Voor wat betreft het toezicht op de exameninstellingen - de leden van
de SGP-fractie meenden dat overheidstoezicht op twee instellingen toch
geen wezenlijk probleem hoeft te zijn - zij opgemerkt dat, uitgaande van
het niet-beoogde beleid van geen scheiding van opleiding en exami–
nering, het toezicht niet beperkt zal blijven tot de twee, in het huidige
bestel werkzame civiele exameninstellingen. Een verantwoord toezicht in
de situatie waarin vermoedelijk een groot aantal opleiders uit concur–
rentie-overwegingen zelf examens wil afnemen, kan evenwel niet worden
gewaarborgd. Het beleid is er niet op gericht een daarop gericht
apparaat op te zetten.

Het was de leden van de GPV-fractie niet duidelijk geworden of de
huidige praktijk binnen de Kaderschool te Best aanleiding gegeven heeft
tot de veronderstelling dat commerciële belangen een rol spelen bij de
examinering.

De huidige praktijk binnen de Kaderschool geeft - voor zover bekend -
geen aanwijsbare knelpunten op dit stuk te zien. Ter zijde zij opgemerkt
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dat onder de huidige omstandigheden door de Kaderschool wel reclame
wordt gemaakt met het gegeven dat die school de enige is waarvan het
diploma door het ministerie is erkend. In de concurrentiestrijd met
andere opleidingsinstellingen is dit een belangrijke factor

Dezelfde leden vroegen of in de huidige situatie de examinering door
INNOVAM een meerwaarde heeft ten opzichte van examinering door de
Kaderschool.

Ik beschik niet over gegevens op grond waarvan kan worden geconclu–
deerd dat in de huidige situatie examinering door INNOVAM uit een
oogpunt van kwaliteit van het examen een meerwaarde heeft. Dat neemt
niet weg dat het feit dat aan INNOVAM als onafhankelijk exameninstituut
geen belang bij het geslaagdenpercentage valt toe te schrijven, voor de
examinering een pluspunt betekent.

Toezicht op de (naleving van de) vakbekwaamheidseisen is - de leden
van de GPV-fractie stelden ter zake een vraag - niet per se een taak van
een bepaalde (overheids)inspectie. Het toezicht op het functioneren van
INNOVAM zal worden toevertrouwd aan bepaalde functionarissen bij het
ministerie. Het in het leven roepen van een aparte inspectie voert te ver.
In de voorziene opzet zal het toezicht, nu dit beperkt wordt tot het
centrale exameninstituut, beperkt kunnen zijn.

III. Rijonderricht

De leden van de CDA-fractie vroegen waarom op het onderhavige
terrein onder het Nederlandse voorzitterschap geen initiatieven tot
harmonisatie binnen de EG zijn genomen en welke voorstellen binnen
afzienbare tijd door Nederland zullen worden ingediend.

De regelingen in de EG-staten op het terrein van het rijonderricht -
verwezen wordt naar het gestelde op blz. 17 en 18 van de memorie van
antwoord - lopen nogal uiteen. Harmonisatie bergt het risico in zich dat
het Europese niveau lager komt te liggen dan dat in Nederland. Binnen
de Europese Commissie is wel gesproken over de wenselijkheid van het
tot stand brengen van een richtlijn, maar men is er tot dusver niet in
geslaagd ter zake tot een standpunt te komen.

De leden van de fracties van CDA en GPV vroegen waarom gekozen is
voor een geldigheidsduur van certificaten van 7 jaar in plaats van 4 jaar.
De leden van de PvdA-fractie merkten op dat de verlenging eerder
afbreuk doet aan de intentie van de voorgestelde regeling. De leden van
de SGP-fractie vonden het positief dat de termijn waarbinnen een certi–
ficaat moet worden verlengd, gesteld wordt op 7 jaar in plaats van 4
jaar.

De voorgestelde verlenging van de termijn houdt verband met de
vragen en opmerkingen die ter zake van de verplichte applicatietoets in
het voorlopig verslag naar voren werden gebracht. Die vragen en opmer–
kingen noopten ertoe nog eens ten principale te bezien of het gekozen
(wettelijk) instrument het juiste middel was en of niet met een lichter
regime zou kunnen worden volstaan. Van de hier bedoelde overwe–
gingen, met inbegrip van de voor– en nadelen van alternatieve oplos–
singen, is mededeling gedaan in de memorie van antwoord (hoofdstuk
III, blz. 13-18). Daar is de conclusie getrokken dat het stelsel van het
onder verantwoordelijkheid van mijn ambtsvoorgangster mgediende
wetsvoorstel op dit punt naar dezerzijds oordeel gehandhaafd dient te
worden. Wèl is kritisch bezien of, gelet op de daaraan verbonden
praktische lasten in relatie tot de daaraan verbonden voordelen, het
stelsel in die zin kan worden gemitigeerd dat de periode van geldigheid
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van het certificaat zou kunnen worden verruimd. Dit laatste werd verant–
woord geacht. Er is geen overwegend bezwaar tegen de periode te
stellen op zeven jaar aangezien de ontwikkelingen op het terrein van
verkeerswetgeving en andere relevante facetten niet zo snel gaan dat
steeds elke vier jaar een toets moet worden afgelegd. Voorop dient te
staan dat de toets, afgemeten naar de daaraan voor de betrokkene en de
overheid verbonden lasten, een toegevoegde waarde moet hebben. Bij
een relatief korte periode van vier jaar kan worden betwijfeld of er, gelet
op de relevante ontwikkelingen in deze sector, de baten steeds de lasten
overtreffen. Ook - dit in antwoord op een vraag van de leden van de
GPV-fractie - staat niet bij voorbaat vast dat uit een oogpunt van het
behouden van een goed niveau met betrekking tot onderwijskundige
vaardigheden per se elke vier jaar een applicatietoets moet worden
afgelegd. Gezien het vorenstaande lijkt het verantwoord om de termijn te
stellen op zeven jaar.

De leden van de PvdA-fractie vroegen op basis van welke ervaringen
gezegd kan worden dat wijziging van wetgeving overeenkomstig het
wetsvoorstel de «aangewezen methode» is om de gesignaleerde
problemen te ondervangen.

In de memorie van antwoord (hoofdstuk III) is uiteengezet dat er,
uitgaande van de behoefte om de situatie in de bedrijfstak te verbeteren,
twee mogelijkheden zijn om daartoe te komen, te weten buitenwettelijke
en wettelijke. Een buitenwettelijke aanpak, met inschakeling van de
betrokken organisaties en op vrijwillige basis, lijkt niet of nauwelijks
kansen te bieden op daadwerkelijke verbetering. Nu andere wijzen van
beïnvloeding te kort schieten, zal het derhalve de wetgever moeten zijn
die daartoe de middelen verschaft.

In verband met het vorenstaande is in de memorie van antwoord
gesproken van wetgeving als de «aangewezen methode».

Met genoegen heb ik geconstateerd dat de leden van de PvdA-fractie
zich in het voorgestelde systeem inzake applicatietoets kunnen vinden.
Wèl merkten zij, alsmede de leden van de fracties van VVD en SGP, op
dat het, gelet op de voorbeelden die in de memorie van antwoord zijn
genoemd, gaat om een regeling met een enigszins uniek karakter. Zij
wilden een nadere toelichting.

Onder erkenning van het gegeven dat het voorschrijven van een
verplichte applicatietoets in de wetgeving een betrekkehjk weinig
voorkomend verschijnsel is, moet ten aanzien van de onderhavige sector
worden gewezen op een aantal specifieke facetten. Het eerste is dat er
i.c. van intercollegiale toetsing in de praktijk reeds daarom niet veel
terecht kan komen aangezien het merendeel (circa 75%) van de autorij–
scholen éénmansrijschool is. Dit ligt anders bij vele andere onderwijs–
vormen, waarbij de docenten werkzaam zijn binnen een groter kader en
waarbij in dat kader via zelfordening en zelfregulering sprake is van
bijscholing, intercollegiaal overleg, bijsturing of toetsing. Het tweede
facet betreft de omstandigheid dat de branche-organisaties, gezien de
lage organisatiegraad, er evenmin in slagen op basis van zelfregulering
maatregelen te treffen teneinde de kwaliteit van de rijinstructie te bevor–
deren. Tenslotte is van belang dat de rijinstructeur in een geïsoleerde
situatie (één leerling in één lesauto) les geeft; de kans op gewoonte–
vorming en op het insluipen van rijfouten en routine is dan groot.

Uit de door het CBR gepubliceerde gemiddelden van geslaagde
examenkandidaten kan de conclusie worden getrokken dat er helaas nog
steeds sprake is van een gemiddeld laag niveau van rijinstructie.
Gemiddeld slaagt 40% van de kandidaten voor het examen, terwijl het
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niet veel blijkt uit te maken of het gaat om een examen dat voor de
eerste keer wordt afgelegd dan wel een vervolgexamen.

Gezien het vorenstaande meen ik dan ook dat het gerechtvaardigd is
dat in deze sector de wetgever zelf met het oog op de kwaliteit van de
rijinstructie maatregelen treft en een stelsel van applicatietoetsen in het
leven roept. Uit het vorenstaande moge blijken dat ik de opmerking van
de leden van de VVD-fractie onderschrijf dat er aanleiding is tot het
treffen van wettelijke maatregelen in de vorm van verplichte applicatie
toets, nu de branche zelf onvoldoende in staat is gebleken door zelfregu–
lering de kwaliteit voldoende te verhogen.

De leden van de fractie van de VVD wilden graag weten wanneer zij de
bij het wetsvoorstel behorende algemene maatregel van bestuur
tegemoet kunnen zien. Zij vroegen de regering deze aan de Kamer te
doen toekomen alvorens het wetsvoorstel plenair wordt behandeld. Deze
leden achtten dit des te belangrijker nu er vooropleidingseisen worden
vastgelegd. Bovendien wordt dan voorkomen dat wederom van een
voorhangbepaling gebruik zou moeten worden gemaakt.

De werkzaamheden aan de bij het wetsvoorstel behorende algemene
maatregel van bestuur zijn nog niet zo ver gevorderd dat een concept
daarvoor aan de Kamer kan worden voorgelegd. In het wetsvoorstel
worden evenwel reeds de kaders gesteld waarbinnen de uitvoerings–
regels tot stand zullen moeten komen. Voorts is in de schriftelijke
stukken reeds vrij uitvoerig ingegaan op tal van uitvoeringsaspecten,
waaronder de vakbekwaamheidseisen en vooropleidingseisen. Voor wat
betreft met name dit laatste door de leden van de VVD-fractie genoemde
aspect moge worden verwezen naar de toelichting bij de (eerste) nota
van wijziging, waar is gesteld dat voor het vereiste vooropleidingsniveau
wordt gedacht aan een diploma MAVO of een vooropleiding van verge–
lijkbaar niveau (Kamerstukken II, 1990-1991, 21 262, nr. 8, blz. 7; zie
ook de memorie van antwoord, nr. 12, blz. 20).

Afgezien van de elementen vakbekwaamheidseisen en vooropleidings–
eisen laat het wetsvoorstel een aantal in hoofdzaak technische getinte
aspecten ter regeling over aan algemene maatregelen van bestuur en
ministeriële regelingen. Er bestaat dezerzijds geen bezwaar tegen de
Kamer in te lichten omtrent die onderdelen van de uitvoeringsregel–
geving die niet het karakter hebben van technische regelgeving. Daarbij
wordt dan gedoeld op de vaststelling van de regels inzake vakbekwaam–
heids– en vooropleidingseisen. Aan een concept voor een algemene
maatregel van bestuur op die punten wordt gewerkt. Te verwachten is
dat in januari een ambtelijk concept beschikbaar is, dat aan de Kamer
kan worden aangeboden. Voor de goede orde zij vermeld dat over dat
concept nog wel advies en commentaar moet worden ingewonnen en
eventueel interdepartementaal overleg moet worden gevoerd.

De leden van de VVD-fractie vroegen wat de zin is van de periode van
7 jaar. Er is immers niets aan de hand indien men de geldigheidsduur van
het certificaat laat verlopen (en tijdelijk het beroep niet uitoefent),
aangezien men onmiddellijk na het afleggen van de toets een nieuw
certificaat krijgt.

De leden van de VVD-fractie hebben gelijk wanneer zij constateren dat
aan degene die in het bezit is van een verlopen certificaat, na het met
goed gevolg afleggen van de toets, een nieuw certificaat wordt
afgegeven. De bevoegdheid die uit het certificaat voortvloeit, herleeft
indien uit de toets blijkt dat de betrokkene aan de vakbekwaamheids–
eisen voldoet. De termijn van 7 jaar strekt er in dat verband toe de
geldigheidsduur van de (opnieuw) verkregen bevoegdheid vast te leggen.
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Na het verstrijken van de termijn van 7 jaar zal de houder van het certi–
ficaat opnieuw een toets moeten afleggen om zijn bevoegdheid te
behouden. Legt de betrokkene de toets niet af, dan vervalt zijn
bevoegdheid. Om zonder onderbreking het beroep te kunnen uitoefenen,
zal de betrokkene derhalve iedere 7 jaar met goed gevolg een toets
moeten afleggen.

De leden van de SGP-fractie - die nog niet overtuigd waren geraakt
van de rechtvaardigingsgrond om een specifieke beroepsgroep te
verplichten een periodieke toets af te laten leggen - zouden liever zien
dat de verplichting beperkt wordt tot het periodiek volgen van een appli–
catiecursus. De leden van de GPV-fractie vroegen of de invoering van
een wettelijke verplichting tot het volgen van een applicatiecursus,
waarbij de controle door een inspectie - aan de hand van de gestelde
vakbekwaamheidseisen - plaatsvindt, niet een betere mogelijkheid is.

In de memorie van antwoord is in hoofdstuk III (blz. 16-17) uitvoerig
ingegaan op de vraag of een applicatiecursusstelsel, als een lichtere
variant ten opzichte van een stelsel van applicatietoets, de voorkeur
verdient. De conclusie luidt dat dit niet het geval is. De motivering
daarvoor komt op het volgende neer. In een cursusstelsel zijn aanzienlijk
minder pnkkels besloten waardoor de kwaliteit van alle cursisten wordt
verhoogd. Veel is afhankelijk van de inzet van de cursisten. Een en ander
houdt verband met de omstandigheid dat, anders dan in een applicatie–
toetssysteem, geen proeve van bekwaamheid wordt verlangd. Voorts
schept een cursusstelsel veel meer mogelijkheden tot fraude, gegeven
de veelheid van (deels marginale) opleidingsinstellingen en onvoldoende
controlemogelijkheden daarop van overheidswege. In het systeem van
het wetsvoorstel daarentegen is er slechts één (examen)instituut, dat
belast is met de toepassing van het systeem. Controle op de opleidings–
instellingen hoeft niet plaats te vinden. Tenslotte is in het systeem van
het wetsvoorstel de overheid op afstand geplaatst Er is slechts één
exameninstituut, waarop het ministerie toezicht houdt. De overheid heeft
geen bemoeienis met de opleidingen. In een cursussysteem zal de
overheid moeten voorzien in controle op de - naar te verwachten valt -
vele opleidingsinstellingen.

De leden van de GPV-fractie vroegen naar de consequenties van het
eisen van een verplichte vooropleiding voor de reeds functionerende
rijinstructeurs. De zwaardere applicatietoetsen zullen het voor reeds
functionerende rijinstructeurs die niet aan de vooropleidingseisen
voldoen, moeilijker maken een nieuw certificaat te halen. Zij vroegen of
daardoor niet het gevaar dreigt dat alsnog een sanering van de
beroepstak zal plaatsvinden en of overwogen wordt een rijinstructeur de
mogelijkheid te geven voor een toets te herkansen totdat hij geslaagd is.

Voorop staat dat het slagen voor de toets voor degene die eerder is
geslaagd voor een rijinstructeursexamen - ook al is dit een instructeurs–
examen «oude stijl» - een normale zaak moet zijn indien men zich daarop
voldoende heeft voorbereid door het volgen van een op het afleggen van
de applicatietoets gerichte cursus. Het is bepaald niet de bedoeling de
vakbekwaamheidseisen in verband met de applicatietoets zo te stellen
dat het in de praktijk neerkomt op een sanering van de beroepstak.
Mocht de betrokkene niet meteen slagen voor de toets, dan zijn er in
beginsel onbeperkte mogelijkheden tot herkansing. Van de betrokkenen
mag worden verwacht dat zij zich tijdig - vóór het vervallen van hun
bevoegdheid tot rijinstructie - zullen aanmelden voor het afleggen van de
applicatietoets. Ten aanzien van degenen die niet meteen voor de toets
zullen slagen, is in artikel 12, eerste lid, een voorziening getroffen. Deze
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houdt in dat ten behoeve van degene die de toets niet met goed gevolg
heeft afgelegd door het instituut de geldigheidsduur van het «oude»
certificaat éénmaal met een periode van maximaal zes maanden kan
worden verlengd. Binnen die periode van (maximaal) zes maanden wordt
de betrokkene in de gelegenheid gesteld - zonodig meer malen -
wederom een toets af te leggen.

IV. Rechtsbescherming

De leden van de CDA-fractie vroegen of het wel zo wenselijk is het
secretariaat van de beroepscommissie te laten voeren door het examen–
instituut.

Blijkens de memorie van antwoord (blz. 24) wordt in het midden
gelaten of het secretariaat van de commissie gevoerd wordt door
INNOVAM. Naar mijn mening behoeft de wet niet uit te sluiten dat het
secretariaat door INNOVAM wordt gevoerd. Van wezenlijk belang is dat
degenen die de beslissing nemen - de (plv.) leden van de commissie -
geen bindingen hebben met INNOVAM. Om die reden bepaalt het
wetsvoorstel - artikel 20, derde lid - dat de (plv.) leden van de
commissie niet werkzaam zijn bij of ten behoeve van het examenin–
stituut. Hiermee is voldoende waarborg gegeven ten aanzien van de
onafhankelijkheid van de commissie.

Dezelfde leden vroegen welke sancties vanwege de Minister van
Verkeer en Waterstaat ten aanzien van het exameninstituut volgen,
indien uit een onderzoek van de commissie blijkt dat een klacht inzake
onbehoorlijke gedragingen van functionarissen van het instituut gegrond
blijkt te zijn.

De positie van de uitspraken van de commissie inzake onbehoorlijke
gedragingen van functionarissen van het instituut is te vergelijken met
die van de Nationale ombudsman. Primair zal hiervan een educatieve
werking dienen uit te gaan ten opzichte van (functionarissen van) het
instituut. Het gaat niet om juridisch bindende beslissingen. In de eerste
plaats zal het instituut zelf zich hebben te beraden of er aanleiding is
naar aanleiding van zodanige uitspraak van de commissie wijziging te
brengen in het functioneren van een functionaris van het instituut of
anderszins wijziging te brengen in de organisatie In de tweede plaats
kan de klager mede op basis van de uitspraak van de commissie bezien
of er aanleiding is tot het vragen van juridisch relevante maatregelen.
Indien daartoe, gelet op de kritiek in de uitspraak van de commissie,
aanleiding is, kan er voor de minister reden zijn tot het treffen van
maatregelen of tot het voeren van gesprekken, teneinde zoveel mogelijk
te voorkomen dat zich bepaalde gewraakte handelwijzen wederom zullen
voordoen.

V. Sociaal-economische en financiële aspecten

De leden van de fractie van D66 vroegen zich af of er verstandig aan
gedaan wordt om het overleg met de branche te beperken tot slechts
éèn van de twee overkoepelende organisaties van rijschoolhouders.

In de memorie van antwoord is op een daartoe strekkende vraag
geantwoord dat bij de voorbereiding van de plannen voor het
wetsvoorstel overleg is gepleegd met de afdeling auto– en motorrij–
scholen van de BOVAG. Deze afdeling is de meest representatieve
organisatie van rij-instructeurs (1100 leden; totaal aantal rij-instructeurs
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circa 6400). Met de andere organisatie (ABAN, circa 300 leden) is toen
geen overleg gevoerd.

Na het verschijnen van de memorie van antwoord heb ik, in 1992,
overleg gevoerd met de ABAN. Het overleg had niet specifiek betrekking
op de onderwerpen die in het onderhavige wetsvoorstel aan de orde zijn.
Het overleg betrof het verstrekken van nadere informatie over de
Stichting Aban Garantiefonds (STAG). Dit initiatief van de ABAN houdt in
dat aspirant-rijbewijsbezitters, onder het sluiten van een lening bij een
bank, bij een rijschool die deelneemt aan de STAG-regeling, een
complete rijopleiding kopen en er vooruit voor betalen. De rijschool is
daarmee verzekerd van liquide middelen, de leerling van het ontvangen
van de totale opleiding, terwijl het garantiefonds de leerling ervan
verzekert dat voorzien wordt in opleidingsfaciliteiten ingeval de rijschool–
houder niet langer in staat is daarvoor zorg te dragen.

Vooralsnog zijn er geen signalen die er op wijzen dat van bedoelde
regeling op grote schaal gebruik wordt gemaakt. Ter toelichting zij
opgemerkt dat van de circa 6000 rijscholen er circa 300 lid zijn van de
ABAN. Van de ABAN-rijscholen zijn er slechts circa 70 aangesloten bij
de STAG. Voorts doen niet alle leerlingen van deze autorijscholen een
beroep op deze vorm van financiering. Blijkens informatie van de ABAN
wordt per regio een zeer verschillend gebruik gemaakt van de
STAG-regeling.

Overigens wordt door het ministerie regelmatig met de ABAN
gesproken over actuele zaken.

Artikelen

De leden van de fractie van het CDA meenden uit het gewijzigde
artikel 18 (waaruit blijkt dat artikel 12 niet meer van toepassing is op de
certificaten ten behoeve van het geven van bijscholing) te moeten
opmaken dat artikel 12 ook niet meer van toepassing is op de certifi–
caten ten behoeve van de bijscholingsdocent/gespecialiseerde
instructeur. Deze leden achtten dat onjuist en stelden daarom een
aanpassing van de regeling voor.

Voor de goede orde zij opgemerkt dat ten aanzien van bijscholingsdo–
centen/gespecialiseerde rijinstructeurs artikel 12 (beperking geldig–
heidsduur certificaat) van toepassing is uit hoofde van hun hoedanigheid
van rijinstructeur. Teneinde zulks wettelijk buiten twijfel te stellen is
artikel 16, tweede lid, onder a, bij de bijgaande derde nota van wijziging
aangepast.

Voor zover de leden van de CDA-fractie van mening mochten zijn dat
voor de bijscholingsdocent/gespecialiseerde rijinstructeur tevens
verplichte applicatie op het gebied van de aanvullende bekwaamheids–
eisen noodzakelijk is, meen ik dat daartoe niet moet worden overgegaan.
Een dergelijke cumulatie van applicatie voor hoofdopleiding én aanvul–
lende eisen zou zeer wel een remmende werking kunnen hebben op de
bereidheid van personen om als bijscholingsdocent/gespecialiseerde
rijinstructeur op te willen treden. Voorts zullen bedoelde bijscholingsdo–
centen ingevolge het concept-Reglement rijbewijzen door de Minister
van Verkeer en Waterstaat in een concreet bijscholingsgeval worden
aangewezen. Verwacht mag worden dat dit een voldoende stimulans
voor betrokkenen zal zijn om hun werkzaamheden op juiste en verant–
woorde wijze te verrichten. Er bestaat derhalve thans onvoldoende
aanleiding op dit punt regulerend op te treden.
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De door de leden van de SGP-fractie gesignaleerde misstelling in de
gedrukte versie van de tweede nota van wijziging (artikel 2a, derde lid)
zal door tussenkomst van de griffie van de Tweede Kamer worden
weggenomen door middel van een nieuw gewijzigd voorstel van wet.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
J. R. H. Maij-Weggen
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