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Op basis van de algemene gids;

Specifieke maatregelen die van toepassing zijn op: 

• De theorie- en praktijkopleiding;
• De nascholing (code 95);
• De theorie- en praktijkexamens;
• De opfrissingscursussen van de rij-instructeurs en de examinatoren.

Afhankelijk van de evolutie van de pandemie kunnen de maatregelen opnieuw worden 

geëvalueerd

Goedgekeurd door het kabinet van minister Elke Van den Brandt en Brussel Mobiliteit

Alle maatregelen zijn van toepassing op de volgende contacten:

• Contacten tussen (interne en externe) werknemers;
• Contacten tussen werknemers en klanten;
• Contacten tussen klanten.
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Algemene maatregelen: maatregelen op te volgen door de

organisatie, werknemers en klanten

Een veiligheidsafstand van 1,5 m bewaren; 

Het dragen van een mondmasker is verplicht; 

Iedereen met symptomen moet thuis blijven. 
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Hygiënemaatregelen: maatregelen op te volgen door de 

organisatie, werknemers en klanten

• Handontsmettingsmiddel in elk voertuig;

• Kandidaten moeten hun handen wassen vóór en na elke opleiding;

• Kandidaten/leerlingen, instructeurs en examinatoren moeten hun 
handen wassen vóór ze in het voertuig stappen en nadat ze zijn 
uitgestapt;

• Administratieve personeelsleden moeten regelmatig hun handen 
wassen;

• De instelling stelt zeep, wegwerpdoekjes en alcoholgel ter 
beschikking.
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Ontsmetting van het materiaal en de lokalen: maatregelen op 

te volgen door de organisatie, werknemers en klanten

• Er moet bijzondere aandacht worden besteed aan het ontsmetten van oppervlakten, 

tafels, stoelen, handgrepen, knoppen, telefoons, printers, bancontactterminals, 

walkietalkies, educatief materiaal, enz.;

• Het gebruik van het materiaal, waaronder de telefoon, de werkpost, het voertuig, enz., 

moet indien mogelijk tot één persoon worden beperkt; 

• Het materiaal en de oppervlakten na elk gebruik ontsmetten;

• Elke werknemer ontsmet zijn eigen materiaal;

• Er wordt een persoon in de organisatie aangeduid die als verantwoordelijke moet 

toezien op de naleving van alle hygiënemaatregelen (COVID-coördinator);

• Instructies voor schoonmaakbedrijven (belang van het ontsmetten van de toiletten).
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Ontsmettingsmateriaal:

• Schoonmaakmiddel en desinfecterende spray met 
minstens 70% alcohol;

• Wegwerpbare ontsmettingsdoekjes;

• Zeepoplossing

of

• Alcoholgel met minstens 70% alcohol.
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Gebruik van materiaal: maatregelen op te volgen door de 

organisatie, werknemers en klanten

• Tijdens de opleiding mag het materiaal niet door meerdere 
personen worden gebruikt;

• De opleider mag materiaal (inclusief syllabi) aan de deelnemer ter 
beschikking stellen als dit uitsluitend door hem wordt gebruikt. 
Desalniettemin wordt de voorkeur gegeven aan het versturen van 
digitale syllabi;

• De kandidaat of leerling brengt zijn eigen materiaal mee (pen, 
papier, laptop/tablet, handschoenen voor de opleidingen A, BE, 
groep 2 en G, beschermende uitrusting voor de motoropleiding, 
enz.).
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Preventie: maatregelen op te volgen door de organisatie, 

werknemers en klanten (1/2)

• De preventiemaatregelen moeten worden opgehangen en zichtbaar zijn voor de werknemers 

en klanten;

• Ervoor zorgen dat het personeel de heropstartmaatregelen correct heeft toegepast;

• Ervoor zorgen dat de mondmaskers correct worden gedragen (https://www.info-

coronavirus.be/nl/mondmasker/);

• Er wordt een COVID-coördinator aangeduid en bekendgemaakt opdat belanghebbenden en 

personeelsleden een eventuele besmetting met COVID-19 kunnen melden om de 

contactopvolging te vergemakkelijken;

• Het dragen van het mondmasker is verplicht voor: 

• het personeel, voor wie de werkgever voldoende en kwalitatieve maskers voorziet;

• de kandidaten, gidsen, begeleiders en instructeurs. Deze laatste brengen hun eigen masker mee. (Indien 
geen masker zal de toegang worden ontzegd).

http://www.info-coronavirus.be/fr/masque
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Preventie: maatregelen op te volgen door de organisatie, 

werknemers en klanten (2/2)
• Het onthaal moet zo worden georganiseerd dat de social distancing zo veel mogelijk 

wordt nageleefd. Aan de ingang van het gebouw en in de onthaalruimte moet er met 

vloermarkeringen (minstens 1,5 m afstand tussen elke persoon) een wachtrij worden 

gecreëerd;

• De werkposten moeten zo worden ingericht dat de social distancing wordt nageleefd;

• De voorkeur geven aan online- of telefonische inschrijvingen;

• De lokalen regelmatig verluchten en de bureaus en uitrustingen ontsmetten;

• Voor de beheerders is telewerk waar mogelijk aangeraden;

• Voor vergaderingen worden digitale alternatieven zoals Zoom, Teams, enz. gebruikt.
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Klassikale opleidingen: maatregelen op te volgen door de 

organisatie, werknemers en klanten

• Het dragen van een mondmasker is verplicht in de klaslokalen, in de gebouwen en op de terreinen; 

• Het ontsmetten van de handen is verplicht vóór het afleggen van het examen of de risicoperceptietest;

• De stoelen moeten zo worden opgesteld dat de social distancing (1,5 m) wordt nageleefd of dat alle 

leerlingen van elkaar gescheiden zitten;

• Het binnen- en buitengaan van de opleidings- of examenlokalen moet worden georganiseerd (kruisen 

vermijden);

• Regelmatige schoonmaak en verluchting van de klaslokalen vóór en na de les en tijdens de pauzes;

• Afspraken voor examens moeten via telefoon of online worden vastgelegd.



‹nr.›

Opleiding en examens cat. AM/A : Maatregelen op te volgen 

door de organisatie, werknemers en klanten (1/2)

• Toepassing van de algemene afstands- en hygiëneregels;

• Mondmasker verplicht voor de instructeur, examinator en kandidaat (behalve bij het dragen van een 

integraalhelm), zo niet kan de les of het examen niet plaatsvinden;

• Er wordt geen gebruik gemaakt van de uitrusting van de rijschool (helm, handschoenen, enz.);

• De kandidaat gebruikt enkel zijn persoonlijke uitrusting;

• De leerling bestuurt het voertuig enkel met zijn handschoenen;

• Gebruik van het materiaal (type walkietalkies) voor de communicatie, deze moeten na elke les worden 

ontsmet;

• Audioapparaat (oortjes):

• Ofwel draagt de leerling zijn eigen oortjes

• Ofwel stelt de erkende rijschool/het erkende opleidingscentrum deze gratis ter beschikking. 

• De voertuigen worden volgens het protocol schoongemaakt na elke kandidaat. 
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Opleiding en examens cat. AM/A : maatregelen op te volgen 

door de organisatie, werknemers en klanten (2/2)

Illustratie van de te ontsmetten onderdelen
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Opleiding en examens cat. B/BE: maatregelen op te volgen 

door de organisatie, werknemers en klanten (1/4)

• Strikte toepassing van de eerdergenoemde basisregels (social
distancing, handhygiëne en verplicht dragen van het 
mondmasker wanneer dit van toepassing of mogelijk is);

• Verplicht gebruik van het mondmasker, zo niet kan de les of het 
examen niet plaatsvinden;

• Er kan een wand in het lesvoertuig worden geplaatst onder de 
volgende voorwaarden (vergelijkbaar met de in juni 2020 
opgelegde voorwaarden) voorwaarden op de volgende pagina's:



‹nr.›

Het plaatsen van een demonteerbare, transparante en flexibele 

bescherming in een voertuig in het kader van COVID-19 is enkel toegestaan 

onder bepaalde voorwaarden (1/2):

• De bescherming moet een flexibele of harde transparante 
scheiding/wand zijn, maar mag niet fragiel zijn;

• De bescherming moet worden vastgezet, maar moet gemakkelijk te 
demonteren zijn zonder gereedschap;

• De bescherming mag niet onbedoeld bewegen terwijl het voertuig in 
beweging is; 

• De bevestigingen van de bescherming mogen geen risico op 
verwondingen opleveren;

• Het gezichtsveld van de bestuurder en het indirecte zicht (spiegels) 
moeten vrij blijven (geen storing van het zicht);
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Het plaatsen van een demonteerbare, transparante en flexibele 

bescherming in een voertuig in het kader van COVID-19 is enkel toegestaan 

onder bepaalde voorwaarden (2/2):

• De bescherming mag geen gevaarlijke onregelmatigheden of scherpe 
kanten/randen/hoeken hebben die verwondingen kunnen veroorzaken of bij een 
ongeval het risico op verwondingen vergroten;

• Als er een bescherming wordt geplaatst tussen de passagiers of tussen de 
bestuurder en de passagier(s) moet er minstens één vrije uitgang zijn voor de 
onmiddellijke evacuatie van de personen;

• Alle bedieningselementen van het voertuig moeten gemakkelijk toegankelijk zijn 
voor de bestuurder;

• De goede werking van de veiligheidssystemen zoals de veiligheidsgordels, 
airbags, enz. mag niet worden belemmerd door de aangebrachte bescherming;

• Voor het plaatsen van een vaste, moeilijk te demonteren beschermingswand in 
een voertuig is een aanvullende goedkeuring nodig.
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Opleiding en examens cat. B/BE: maatregelen op te volgen 

door de organisatie, werknemers en klanten (2/4)

• Bepalen van een exact lesuur voor de leerling;

• Enkel airconditioning met buitenlichtcirculatie instellen en het voertuig 

verluchten bij elke wijziging van kandidaat/instructeur door de ramen en deuren 

te openen;

• Het voertuig verplicht ontsmetten tussen twee lessen, twee examens of bij een 

wijziging van instructeur/leerling;

• De leerling brengt zijn eigen materiaal mee, zoals handschoenen voor de 

categorie BE;

• Lessen op privéterrein: de instructeur neemt niet plaats in het voertuig en geeft 

de instructies indien mogelijk via walkietalkie. De instructeur blijft altijd in de 

buurt van het voertuig;
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Opleiding en examens cat. B/BE: Maatregelen op te volgen 

door de organisatie, werknemers en klanten (3/4)

• Tijdens de praktijklessen zijn er maximaal drie personen toegelaten in het voertuig;

• Normaal nemen tijdens de proef op de openbare weg de volgende personen plaats in 

het voertuig: de kandidaat, de instructeur of de stagiair-instructeur /gids/begeleider en 

de examinator. Kunnen ook plaatsnemen in het voertuig: de inspecteur van Brussel 

Mobiliteit, de stagiair-examinator, de hoofdexaminator of de tolk;

• Er mogen geen andere dan de hierboven genoemde personen in het voertuig 

plaatsnemen tijdens de praktijklessen en -examens
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Opleiding en examens cat. B/BE: Maatregelen op te volgen 

door de organisatie, werknemers en klanten (4/4)

Illustratie van de te ontsmetten onderdelen
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Opleiding en examens cat. C & D & G: maatregelen op te 

volgen door de organisatie, werknemers en klanten

• De eerdergenoemde basismaatregelen toepassen (social distancing, handhygiëne en verplicht dragen van 

een mondmasker);

• Manoeuvres: de instructeur neemt niet plaats in het voertuig en geeft indien mogelijk de instructies via 

walkietalkie. De instructeur blijft altijd in de buurt van het voertuig (> 1,5 m);

• Openbare weg: de kandidaat en de instructeur moeten zo veel mogelijk afstand houden;

• Het gebruik van een mond-neusmasker is verplicht, zo niet kan de les of het examen niet plaatsvinden; 

• Gebruik indien nodig handschoenen;

• Het voertuig verplicht ontsmetten tussen twee lessen, twee examens of bij een wijziging van 

instructeur/leerling;

• De kandidaat brengt zijn eigen materiaal mee, zoals werkhandschoenen voor de examens en opleidingen 

van de categorieën C, C1, C1E, CE, D, D1, D1E, DE en G.


