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NACHTELIJK RIJVERBOD VOOR -25 JARIGEN VERVANGEN DOOR 
VERPLICHTE RIJVAARDIGHEIDSCURSUS 
 

 
Het voorstel van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) om chauffeurs jonger 
dan 25 jaar een nachtelijk rijverbod op te leggen, vindt burgemeester Mark Vos op z’n minst 
absurd. Als tegenvoorstel vraagt hij om een cursus rijvaardigheid voor jonge bestuurders 
verplicht te laten opnemen als onderdeel van het rijexamen. 
 
Volgens een nieuwe studie van Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid, is het risico op een ernstig 
ongeval bij jonge bestuurders tussen 18 en 24 jaar  meer dan vijf keer groter dan bij oudere 
bestuurders. Om daar iets aan te doen stelt het BIVV voor om chauffeurs onder de 25 jaar een 
nachtelijk rijverbod op te leggen of leeftijdsgenoten mee te nemen in hun auto.  Belangrijkste motivatie 
daarvoor is dat men er op die manier voor wil zorgen dat de eerste kilometers op de weg zo veilig 
mogelijk verlopen. 
 
Mark Vos, burgemeester: “Persoonlijk vind ik dat dit voorstel niet erg motiverend is voor 
jongeren om veiliger te gaan rijden. Het is bijna een straf.  Ik denk dat we in onze gemeente al 
jarenlang een veel positievere manier hebben bedacht om jongeren bewuster te laten rijden. Al 
9 jaar organiseren we immers met succes  een rijvaardigheidscursus voor jonge bestuurders 
die het jaar voordien hun rijbewijs behaalden. Telkens schrijven 100 jongeren zich hiervoor in. 
Het zou zeker nuttig zijn als zo’n cursus verplicht kan worden opgenomen als onderdeel van 
het rijexamen.”  
 
In deze cursus leren de jongeren hun wagen beter beheersen als het toch eens fout gaat (slippen). De 
ervaren rij-instructeurs besteden aandacht aan zitpositie, stuurwielbehandeling, bochtentechniek, 
ontwijkmanoeuvres, noodstop met en zonder ABS en splitrem. Ook milieuvriendelijk en zuinig rijden 
komt aan bod. In Riemst bedraagt de kostprijs van zo’n cursus 15 euro (normale kost: 130 euro). De 
opleiding duurt 4 uur. 
 
De rijvaardigheidslessen worden georganiseerd door de gemeentelijke diensten Jeugd en Mobiliteit en 
ProMove, een door de overheid erkend opleidingscentrum. De verkeersdienst Bilzen-Hoeselt-Riemst 
verleent ondersteuning.  
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Voor meer informatie: 
Marina Pauly, schepen van Communicatie - tel. 012 45 90 66 - gsm 0475 93 90 04-
marina.pauly@riemst.be 
Lieve Ketelslegers, diensthoofd Communicatie  - tel. 012 44 03 05 - gsm 0475 62 52 82 - 
lieve.ketelslegers@riemst.be 
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