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> Retouradres Postbus 20901 2500 EX  Den Haag 

De voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal 

Binnenhof 4 

2513 AA  DEN HAAG 

 

  

Datum 8 augustus 2019 

Betreft Beantwoording Kamervragen van het lid Van Dijk(PvdA) 

en het lid Dijkstra (VVD) over het faillissement van de 

Zoetermeerse verkeersschool. 

  

 Geachte voorzitter, 

Hierbij beantwoord ik de Kamervragen van het lid Van Dijk (PvdA) van 28 juni 

2019 en van het lid Dijkstra (VVD) van 4 juli 2019 over het faillissement van de 

Zoetermeerse verkeersschool. 

 

Vragen lid Van Dijk (PvdA) kenmerk 2019Z14465: 

 

Vraag 1 

Kent u het bericht1 Rijschool Zoetermeer failliet2: duizenden gedupeerden en 

eigenaar bedreigd ’? 

 

Antwoord 1 

Ja. 

 

Vraag 2 

Vindt u ook dat het faillissement een drama is voor al die leerlingen en 

rijschoolinstructeurs? 

Antwoord 2 

Ja. 

 

Vraag 3 

Zien de gedupeerden nog iets terug van hun al betaalde rijlessen of rijexamens? 

Kunnen zij gebruik maken van een waarborgfonds van een van de 

brancheorganisaties? 

 

Antwoord 3 

Of de gedupeerden iets terugkrijgen van hun vooruitbetaalde rijlessen en/of 

examens is afhankelijk van de afhandeling van het faillissement door de curator. 

De rijschool is weliswaar aangesloten bij een brancheorganisatie, maar deze kent 

geen waarborgfonds voor gedupeerde leerlingen. 

 

                                                
1 https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2019/rijschool-zoetermeer-failliet-

duizendengedupeerden-en-eigenaar-bedreigd/   
2 Uitspraak faillissement op 02 juli 2019 

https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2019/rijschool-zoetermeer-failliet-duizendengedupeerden-en-eigenaar-bedreigd/
https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2019/rijschool-zoetermeer-failliet-duizendengedupeerden-en-eigenaar-bedreigd/
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Vraag 4 

Kunnen de leerlingen waarvan het rijexamen al gepland was nog afrijden? Bent u 

bereid om gezamenlijk met het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) te 

kijken of er een oplossing te vinden is voor de gedupeerden? Zijn er eventueel nog 

andere manieren waarmee u de gedupeerden kunt ondersteunen? 

 

 

Antwoord 4 

Een faillissement is eerst en vooral een privaatrechtelijke aangelegenheid. De 

overheid heeft hier geen rol in. Geplande examens worden door het CBR 

afgenomen zolang er dekking is. Conform de motie3 van Dijk (PvdA) ben ik over 

deze situatie in gesprek gegaan met de branchepartijen BOVAG/FAM/VRB. Ik heb 

begrepen dat er op verzoek en tegen betaling lesautos beschikbaar zijn gesteld 

voor zover de betrokken leerling over voldoende aantoonbare rijkwaliteiten 

beschikte en veilig een praktijkexamen kon afleggen.  

 

Vraag 5 

Deelt u de mening dat dit faillissement laat zien dat er een wildgroei is aan 

rijscholen en dat daar iets aan gedaan moet worden? 

 

Antwoord 5 

Nee. Deze verkeersschool bestond al vele jaren en stond tot voor het faillissement 

niet ter discussie. 

 

Vraag 6 

Hoe komt het dat de aangenomen motie-Kuiken uit 2014 om te komen tot een 

overkoepelend kwaliteitskeurmerk en klachtenmeldpunt in de rijscholenbranche 

nog steeds niet is uitgevoerd? 2) Gaat u ervoor zorgen dat dit overkoepelende 

keurmerk en klachtenmeldpunt er dit jaar nog is? 

 

Antwoord 6 

In reactie op de motie is de ontwikkeling van een keurmerk destijds nadrukkelijk 

overgelaten aan de marktpartijen zelf. De oplossing voor de motie Kuiken 4 is 

door mijn voorganger gevonden door de Rijscholenkiezer van Stichting TeamAlert 

te lanceren in samenwerking met de branche en het CBR. Stichting TeamAlert had 

een online platform ontwikkeld met subsidie van mijn departement. Zoals bekend 

is deze Rijscholenkiezer door rechtszaken uit de lucht gehaald. Verder overleg 

met de branche, CBR en IBKI hebben geleid tot een door het CBR gelanceerde app 

en facebookcampagne, met op hoofdlijnen dezelfde strekking, echter zonder 

reviewmogelijkheid voor consumenten. 

 

Ik ben continu in gesprek met de branche om gezamenlijk te zoeken naar de 

mogelijkheden om de kwaliteit van de rijschoolbranche te verbeteren.  

 

Vraag 7 

Bent u bovendien bereid om, in deze vechtmarkt met rijscholen die niet voldoen 

aan de kwaliteit, extra eisen te stellen aan rijschoolhouders? Hoe kijkt u aan tegen 

het pleidooi van brancheorganisatie BOVAG? 

 

 

 

                                                
3 Motie van Dijk (PvdA) vergaderjaar 2018-2019 29398-728 
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Antwoord 7 

Ik ben in gesprek met de branche, CBR en IBKI om te bezien op welke aspecten 

de branche een extra kwaliteitsimpuls nodig heeft. Bij die gesprekken betrek ik 

ook het verzoek in de motie van het lid Sienot.4 De BOVAG pleit voor meer eisen 

voor mensen die een rijschool willen beginnen. Ook die oproep zal ik betrekken in 

mijn overleg met de branche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 Kamerstuk 2018-2019, 34182 nr 26 d.d. 21 november 2018 
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Vragen lid Dijkstra (VVD) kenmerk 2019Z13737: 

Vraag 1 

Kent u de artikelen5 Failliete rijschoolhouder blijkt spoorloos, Rijschoolhouder 

Ferry A. failliet en Verdwenen rijschoolhouder neemt onbetaald personeel 

verschrikkelijk in de maling? 

 

Antwoord 1 

Ja. 

 

Vraag 2 

Wat is de stand van zaken met betrekking tot de rijschool A. uit Zoetermeer? Is er 

inderdaad sprake van een faillissement zoals vandaag op teletekst te lezen valt? 

 

Antwoord 2 

Op dinsdag 2 juli 2019 heeft de rechtbank Den Haag het faillissement 

uitgesproken. 

 

Vraag 3 

Is de heer A. al opgepakt door de Spaanse autoriteiten en/of wordt er een verzoek 

gedaan aan Spanje om tot aanhouding, arrestatie en uitlevering over te gaan 

zodat de heer A. zich kan verantwoorden voor een Nederlandse rechter? 

 

Antwoord 3 

Ik ga niet in op individuele personen en strafrechtelijke zaken. 

 

Vraag 4 

Welke mogelijkheden zijn er om foute rijscholen en/of -instructeurs hun 

lesbevoegdheid per direct te kunnen ontnemen en te weren uit de 

rijschoolbranche? 

 

Antwoord 4 

Er is een vorderingenprocedure binnen de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM) 

om het certificaat ongeldig te verklaren ingeval er sprake is van bv. drankgebruik 

of gevaarlijk gedrag tijdens de les. 

 

Vraag 5 

Wat kan het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) doen? Wat doet het 

CBR om schade voor cursisten te voorkomen? Worden rijscholen regelmatig 

doorgelicht, bijvoorbeeld op het gebied van vakbekwaamheid en financiële 

degelijkheid? 

 

Antwoord 5 

Het CBR is geen toezichthouder op het functioneren van rijscholen. Het CBR heeft 

evenmin een rol bij het voorkomen van financiële schade bij cursisten. 

Vakbekwaamheid van de instructeur (didactiek en instructie) is geregeld in de 

WRM. 

 

 

 

                                                
5 https://www.telegraaf.nl/nieuws/1683893317/failliete-rijschoolhouder-blijkt-spoorloos  

https://www.telegraaf.nl/nieuws/2146487802/rijschoolhouder-ferry-aalbregt-failliet  
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1316237334/verdwenen-rijschoolhouder-neemt-
onbetaaldpersoneelverschrikkelijk-in-de-maling  

https://www.telegraaf.nl/nieuws/1683893317/failliete-rijschoolhouder-blijkt-spoorloos
https://www.telegraaf.nl/nieuws/2146487802/rijschoolhouder-ferry-aalbregt-failliet
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1316237334/verdwenen-rijschoolhouder-neemt-onbetaaldpersoneelverschrikkelijk-in-de-maling
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1316237334/verdwenen-rijschoolhouder-neemt-onbetaaldpersoneelverschrikkelijk-in-de-maling
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Elke ondernemer is volgens belastingwetregels verplicht voor de BTW een 

administratie bij te houden en te bewaren in een voor hen controleerbare 

boekhouding. Deze voorgeschreven boekhouding is ook noodzakelijk om een 

rijschool financieel degelijk kunnen voeren. De Belastingdienst doet incidenteel 

controles van de financiële bedrijfsvoering van ondernemingen, zo ook bij 

rijscholen. 

 

Vraag 6 

Wat kunnen gedupeerde instructeurs en cursisten doen om hun schade te 

verhalen? Bij wie kunnen ze zich melden? Is er zicht op hoeveel mensen schade 

hebben geleden en in welke omvang? 

 

Antwoord 6 

Gedupeerden kunnen hun vordering, vergezeld van bewijsstukken, indienen bij de 

curator. De vordering wordt in een later stadium geverifieerd. 

Ik heb op dit moment geen zicht op de omvang van de schade. Naar ik begrijp 

ontvangt de curator nog dagelijks aanmeldingen van vorderingen. Deze 

vorderingen zullen worden geplaatst op de lijst van voorlopig erkende schulden, 

maar zullen later nog moeten worden geverifieerd. 

 

Vraag 7 

Wat heeft de invoering van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM) voor 

gevolgen voor verbetering van de kwaliteit van de rijscholen? Waarop zou de WRM 

nog aangescherpt kunnen worden? 

 

Antwoord 7 

De WRM regelt eisen voor rijinstructeurs en niet op rijschoolniveau. Zoals gemeld 

in de Kamervragen ‘onverzekerde lesauto’s’6 ben ik in gesprek met de branche, 

CBR en IBKI om te bezien op welke aspecten een kwaliteitsimpuls nodig en 

mogelijk is. 

 

Vraag 8 

Kunt u deze vragen met spoed en op korte termijn beantwoorden? 

 

Antwoord 8 

Gelet op de oproep van de Kamer om over deze individuele zaak in gesprek te 

gaan met de branche heb ik dat gedaan alvorens deze vragen te beantwoorden. 

Dat bood mij de gelegenheid uw Kamer ook meteen te kunnen informeren over de 

uitkomsten van dit gesprek. 

 

Hoogachtend, 

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 

 

 

 

 

 

drs. C. van Nieuwenhuizen Wijbenga 

                                                
6 IENW/BSK-2019/124305 


