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De invo ering van de Pro ef  Begele id Rijden, o o k wel 2t o Drive gehet en,
heef t  o pnieuw vert raging o pgelo pen. Minist er Schult z van Haegen
ko ndigde aan dat  de verwacht e invo eringsdat um no vember 2011 is.
Reden van de vertraging is het nakijken van de antecedenten van begeleiders door
de RDW en het CBR. Daartoe dient wetegeving aanpast te worden. Begeleiders
mogen bijvoorbeeld geen ‘alcho l- in-het-verkeer-verleden’ hebben.

Bovag

De Bovag noemt het nieuwe uitstel ‘teleurstellend’. Tot nu toe werd door het
ministerie van Infrastructuur en Milieu altijd een verwachte invoeringsdatum van
vóór de zomer 2011 gecommuniceerd.
Ook VRB vindt de vertraging onbegrijpelijk. “Dat antecedenten nagekeken moeten
worden is al sinds vorig jaar bekend. Ik vind het zeer twijfelachtig dat de minister
dat nu opeens als argument van de vertraging opvoert”, zegt secretaris Willy van
Summeren.
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Antecedenten-onderzoek

Als gevo lg van het antecedenten-onderzoek moest de Algemene Maatregel van
Bestuur (AMvB) teurggehaald worden uit de procedure. Dat proces duurt zo ’n 9-12
maanden.
Ook vindt Van Summeren de maand november zeer ongelukkig als
introductiemaand. “Er komen dan opeens een hoop kandidaten bij. Jongeren doen
gemiddeld zes maanden over hun rijopleiding. Daarmee wordt de toch al drukke
voorjaarspiek nog veel drukker.”

CBR

Om een dergelijk extreme voorjaarspiek bij het CBR te voorkomen en ervoor te
zorgen dat jongeren daadwerkelijk zo  lang mogelijk begeleid rijden, mogen alleen
jo ngeren die  na no vember 1994 gebo ren zijn aan de proef deelnemen.
Overigens moet het parlement nog beslissen over de definitieve vorm en inhoud
van het Begeleid Rijden. Dat gebeurt nu naar verwachting deze zomer.

Begeleid Rijden

Begeleid Rijden bet ekent  dat  jo ngeren vanaf  16,5  jaar al rijles kunnen
gaan nemen en o p hun 17e het  rijbewijs kunnen behalen bij het  CBR. To t
hun 18e verjaardag mo gen zij dan alleen o nder begele iding van een
ervaren best uurder de weg o p.
Bij het  aanvragen van het  rijbewijs mo et  de 17-jarige aangeven wie als
begele ider o p kunnen t reden.
Bart  Pals
Onderwerpen: begeleid rijden, Bovag, CBR, rijbewijs, rijexamen, rijles, VRB
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