Voorbeelden van geldige en niet meer geldige
bevoegdheidspassen WRM
Dit document toont de twee bevoegdheidspassen WRM waarmee iemand op dit moment
rijinstructie mag geven (afb. 1 en 2). Afbeeldingen 3 t/m 6 zijn passen die niet meer geldig
zijn, maar die u misschien nog wel tegenkomt.
Bij een controle van de bevoegdheid op de openbare weg is vooral van belang:
 de pas is alleen geldig in combinatie met een geldig rijbewijs
 controleer de ‘geldig tot-datum’ op de pas en daarnaast altijd ook via de
Bevoegdheidschecker op de IBKI-site (https://www.ibki.nl/rijinstructie/rij-instructeurchecker/) of telefonisch bij IBKI of de WRM-bevoegdheid nog geldig is.

1. Bevoegdheidspas WRM (Geldig)
Afbeelding 1a en 1b zijn voor- en achterkant van de bevoegdheidspas WRM die IBKI nu
uitgeeft. Het einde van de vijfjaars-geldigheid staat onderaan op de voorkant. Rechtsonder
zit een hologram met de tekst ‘ibki’. Op de voorkant staat ook de WRM-categorie(ën) van de
bevoegdheid. Dat is niet precies hetzelfde als de rijbewijscategorie, zo geeft WRM A ook de
bevoegdheid voor bromfietsles en B ook de bevoegdheid voor brommobielles (zie:
https://www.ibki.nl/rijinstructie/welke-examens-kan-ik-doen).

Afb. 1a: Voorkant huidige bevoegdheidspas WRM

Op de achterkant moet een handtekening van de rijinstructeur staan. Deze pas is alleen
geldig in combinatie met een geldig rijbewijs.

Afb. 1b: Achterkant WRM-bevoegdheidspas WRM
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2. Stagepas WRM (Geldig)
Afbeelding 2a en 2b zijn voor- en achterkant van de stagepas WRM die IBKI nu uitgeeft.
Deze pas wordt afgegeven als een rijinstructeur in opleiding de WRM-examens van fase 1
en 2 heeft voltooid. Met deze pas moet de rijinstructeur in opleiding de verplichte stage
lopen. Voor de categorie B zijn de passen 12 maanden geldig en voor de aanvullende
categorieën A, C en D zijn de passen 10 maanden geldig. De geldigheid van de pas staat op
de voorkant. Daarnaast staan er dezelfde persoonsgegevens op als op een
bevoegdheidspas. Op de voorkant staat ook in welke WRM-categorie deze rijinstructeur in
opleiding stagelessen mag geven en het IBKI-hologram.
Rijinstructeurs in opleiding met een stagepas mogen alleen les geven onder direct toezicht
van een rijinstructeur-stagebegeleider die minimaal 3 jaar bevoegd is voor de categorie van
de stagiaire. In het geval van categorie B, C en D zit deze stagebegeleider achterin het
lesvoertuig.

Afb. 2a Voorkant stagepas WRM

Op de achterkant moet een handtekening van de rijinstructeur in opleiding staan.

Afb. 2b Achterkant stagepas WRM
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Niet meer geldige bevoegdheidspassen WRM
3. Oude bevoegdheidspas WRM (niet meer geldig)
Afbeelding 3a en 3b zijn voor- en achterkant van een bevoegdheidspas WRM die IBKI heeft
uitgegeven die niet meer geldig is. Bij deze pas stond de geldigheid op de zijkant van het
pasje.

Afb. 3a: Voorkant niet meer geldige bevoegdheidspas WRM

Afb. 3b: Achterkant niet meer geldige bevoegdheidspas WRM
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4. Oud Certificaat Rijonderricht (niet meer geldig)

Afb. 4a: Voorkant certificaat rijonderricht

Afb. 4b: Achterkant certificaat rijonderricht

Versie 9.2016

-4-

5. Groen instructeursbewijs (niet meer geldig)
Het instructeursbewijs van afbeelding 5 is tot in de jaren tachtig uitgegeven door het
Ministerie van Verkeer en Waterstaat en IBKI/Innovam.
Op de instructeursbewijzen staat geen geldigheidsdatum. Het groene instructeursbewijs was,
alleen voor houders geboren vóór 1 januari 1945, nog geldig tot 1 juni 2014. Het is dus op dit
moment voor geen enkele houder meer geldig. De ‘geldigheid voor het leven’ is bij de
wetswijziging WRM in 2009 met een overgangstermijn van vijf jaar komen te vervallen.

Afb. 5: Voorkant groene instructeursbewijs
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6. Ontheffingspas (niet meer geldig)
Het laatste afgebeelde document is een zogenaamde ontheffingspas. Daar is nu de
stagepas WRM voor in de plaats gekomen. Als een rijinstructeur in opleiding het
eerste deel van zijn examen had voltooid, kon hij een half jaar lang ‘stage’ lopen. Hij
mocht dan, onder begeleiding van een volledig bevoegde instructeur, lesgeven.

Afb. 6a: Voorkant ontheffingspas WRM

Afb. 6b: Achterkant ontheffingspas WRM
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