Bent u geslaagd
voor het
theorie-examen ?
Het examen omvat 40 vragen. Elke vraag is
1 punt waard. Optelling van het aantal fouten
betreffende de zware overtredingen en deze
betreffende de andere overtredingen geeft u
het totaal aantal begane fouten.
Om te slagen moet u minimum 32 punten op
40 behalen. Wanneer u echter meer dan 1 fout
antwoord geeft op vragen betreffende de zware
overtredingen, bent u niet geslaagd, wat ook
uw aantal punten is.

Het theorie-examen blijft 3 jaar geldig.

… dan kan u kiezen uit volgende rijopleidingen
De minimumleeftijd voor het behalen van een rijbewijs categorie B is 18 jaar.
Rijopleiding / stage vanaf 18 jaar

Vervroegde rijopleiding / stage
vanaf 17 jaar (max. 18 jaar)

Cat. B

(Theorielessen via de erkende rijschool)

model 1

model 2

model 3

leervergunning

Praktijklessen

Praktijklessen

-

Praktijklessen

Erkende rijschool

Erkende rijschool

10 uur

20 uur

-

Minimumleeftijd: 18 j.

Minimumleeftijd: 18 j.

Minimumleeftijd: 18 j.

Erkende rijschool
14 uur
Minimumleeftijd: 17 j.
Maximumleeftijd: 18 j

Stage met begeleider

Stage zonder begeleider

Stage met begeleider

Stage met begeleider

Minimum 6 maanden

Minimum 3 maanden

Minimum 9 maanden

Minimum 12 maanden

Maximum 9 maanden

Maximum 6 maanden

Maximum 12 maanden

Maximum 18 maanden

Opgelet: u kan slechts praktijkexamens afleggen tijdens de geldigheidsduur van het theorieexamen (3 jaar).
Indien u de scholing begonnen bent met een model 1 of 3 en u wenst te veranderen van model
gedurende de geldigheid van dat model 1 of 3, kan u enkel en alleen een model 2 bekomen.

• U mag niet rijden in het buitenland onder dekking van een voorlopig rijbewijs of
leervergunning.
• Hou er rekening mee dat de geldigheid van uw voorlopig rijbewijs of leervergunning beperkt
is ! Het kan in geen geval verlengd worden.
• U kan slechts een nieuw voorlopig rijbewijs voor dezelfde categorie van voertuigen bekomen
na een verloop van 3 jaar. (Uitzondering: opheffing vermelding “automatisch” of “code 78”)
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• Maak tijdig een afspraak voor het praktijkexamen (ten minste 6 weken op voorhand).
• Het theorie-examen voor de categorie B is niet geldig voor het bekomen van een voorlopig
rijbewijs categorie A3.
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Erkende rijschool

Erkende rijschool

Minimum praktijklessen 8 uur + 2 uur

Minimum praktijklessen 18 uur + 2 uur

Stage met voorlopig rijbewijs

Stage met voorlopig rijbewijs

Vanaf 18 jaar - MET begeleider

Vanaf 18 jaar - ZONDER begeleider

Praktijklessen. U volgt minimum 8 uur praktijklessen in de erkende

Praktijklessen. U volgt minimum 18 uur praktijklessen in de erkende

rijschool vóór de stageperiode (deze praktijklessen kan u eventueel
aanvatten vooraleer geslaagd te zijn voor het theorie-examen). De erkende
rijschool geeft u een "Getuigschrift van praktijkonderricht".

rijschool vóór de stageperiode (deze praktijklessen kon u eventueel
aanvatten vooraleer geslaagd te zijn voor het theorie-examen). De erkende
rijschool geeft u een "Bekwaamheidsattest"..

Afgifte voorlopig rijbewijs Model 1. Met de volgende formulieren
kan u vanaf 18 jaar en na geslaagd te zijn voor het theorie-examen een
voorlopig rijbewijs Model 1 afhalen bij uw gemeentebestuur:

Afgifte voorlopig rijbewijs Model 2. Met de volgende formulieren
kan u vanaf 18 jaar en na geslaagd te zijn voor het theorie-examen een
voorlopig rijbewijs Model 2 afhalen bij uw gemeentebestuur:

"Aanvraag om een voorlopig rijbewijs Model 1" (dient voorzien te
zijn van fiscale zegels ter waarde van € 9)

"Aanvraag om een voorlopig rijbewijs Model 2" (dient voorzien te
zijn van fiscale zegels ter waarde van € 9)

"Getuigschrift van praktijkonderricht"

"Bekwaamheidsattest"

Opgepast: De aanvraag om een voorlopig rijbewijs laat niet toe
te rijden. U moet houder en drager zijn van een voorlopig rijbewijs.

Opgepast: De aanvraag om een voorlopig rijbewijs laat niet toe
te rijden. U moet houder en drager zijn van een voorlopig rijbewijs.

Stageperiode. De stageperiode of m.a.w. de geldigheid van uw voorlopig
rijbewijs Model 1 bedraagt 9 maanden.

Stageperiode. De stageperiode of m.a.w. de geldigheid van uw

Praktijklessen. U volgt 2 uur praktijklessen in de erkende rijschool

Praktijklessen. U volgt 2 uur praktijklessen in de erkende rijschool

tijdens de stageperiode en vóór het praktijkexamen. De erkende rijschool
bevestigt het volgen van deze 2 uur op uw voorlopig rijbewijs Model 1.

tijdens de stageperiode en vóór het praktijkexamen. De erkende rijschool
bevestigt het volgen van deze 2 uur op uw voorlopig rijbewijs Model 2.

Praktijkexamen. Ten vroegste na 6 maanden stage kan u uw
praktijkexamen afleggen in het examencentrum ofwel met het voertuig van
de erkende rijschool (de instructeur vergezelt u) ofwel met uw eigen
voertuig (uw begeleider vergezelt u).

Praktijkexamen. Ten vroegste na 3 maanden stage kan u het
praktijkexamen afleggen in het examencentrum enkel met het voertuig van
de erkende rijschool (de instructeur vergezelt u).

Herkansen. Na tweemaal niet slagen voor het praktijkexamen kan u uw
praktijkexamen slechts afleggen via de erkende rijschool, u kan evenwel
verder scholing volgen met uw begeleider.

Herkansen. U kan onbeperkt herkansen voor het praktijkexamen tijdens
de geldigheid (6 maanden) van uw voorlopig rijbewijs Model 2.

Geldigheid voorlopig rijbewijs Model 1. Na het vervallen van de
geldigheid (9 maanden) van uw voorlopig rijbewijs Model 1 kan u uw
scholing slechts voortzetten en uw praktijkexamen slechts afleggen via de
erkende rijschool. U kan slechts een nieuw voorlopig rijbewijs voor
dezelfde categorie van voertuigen bekomen na een verloop van 3 jaar.

Geldigheid voorlopig rijbewijs Model 2. Na het vervallen van de
geldigheid (6 maanden) van uw voorlopig rijbewijs Model 2 kan u uw
scholing slechts voortzetten en uw praktijkexamen slechts afleggen via de
erkende rijschool. U kan slechts een nieuw voorlopig rijbewijs voor
dezelfde categorie van voertuigen bekomen na een verloop van 3 jaar.

Algemeenheden - Stageperiode
Model 1, 2, 3 en leervergunning

Autorijden tijdens
de stageperiode

MODEL 2

- Als houder van een voorlopig rijbewijs model 1, 2 of 3 kan u tijdens de
stageperiode éénmaal van scholingsmethode veranderen en een voorlopig
rijbewijs van een ander model vragen. U bent dan wel onderworpen aan alle
voorwaarden van de nieuw gekozen scholingsmethode met dien verstande dat
de reeds doorlopen stageperiode en de reeds gevolgde praktijklessen in
aanmerking komen in de nieuw gekozen scholingsmethode. Mogelijkheden:
Model1 Model 2, Model 2 Model 1 of 3, Model 3 Model 2.
- Indien u houder bent of was van een leervergunning kan u vanaf de leeftijd van
18 jaar overstappen naar een voorlopig rijbewijs model 1, 2 of 3. De reeds
gevolgde praktijklessen zonder begeleider komen in aanmerking voor de nieuw
gekozen scholingsmethode doch niet de reeds doorlopen stage.
- De praktijklessen zijn 3 jaar geldig, te rekenen vanaf de eerste praktijkles.
- Dezelfde scholingsmethode kan slechts na een verloop van 3 jaar opnieuw
gevolgd worden. De leervergunning kan uiteraard maar éénmaal bekomen
worden.
- Nochtans kan de kandidaat, die reeds houder is van een rijbewijs met de "code
78" (d.w.z. beperkt tot het besturen van motorvoertuigen met automatische
schakeling), onmiddellijk een tweede voorlopig rijbewijs bekomen van het
Model 3, geldig voor dezelfde categorie van voertuigen met handbediende
schakeling.
- Na het vervallen van de geldigheid van uw voorlopig rijbewijs of van uw
leervergunning, dient u bij het praktijkexamen een getuigschrift voor te leggen,
afgegeven door uw gemeentebestuur, dat bewijst dat de stage volbracht werd.
- U mag niet rijden op vrijdag, zaterdag, zondag, de vooravond van wettelijke
feestdagen en op wettelijke feestdagen van 22 uur tot 6 uur 's anderendaags. Dit
verbod is niet van toepassing op de kandidaat die de leeftijd van 24 jaar bereikt
heeft.

voorlopig rijbewijs Model 2 bedraagt 6 maanden.

- Het reglementair L-kenteken moet achteraan op het voertuig zijn aangebracht.
- U mag geen commercieel goederenvervoer verrichten en géén aanhangwagen trekken.
- Na tweemaal niet slagen voor het praktijkexamen, moet u praktijkonderricht
volgen in een erkende rijschool. (Model 3)

Model 2
- U mag alleen rijden.
- U mag vergezeld zijn van een persoon die minimum 24 jaar oud is en een
rijbewijs heeft dat geldig is voor de categorie B uitgereikt door een lidstaat van
de Europese Unie of van de Europese Economische Ruimte. In dat geval mag u
een tweede passagier meenemen.
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Hoe leer ik autorijden?

MODEL 1

MODEL 3

Vrije rijopleiding

LEERVERGUNNING

Vervroegde rijopleiding
Minimum praktijklessen 10 uur + 2 uur + 2 uur

Stage met voorlopig rijbewijs

Stage met leervergunning

Vanaf 18 jaar - MET begeleider

Vanaf 17 jaar - MET begeleider

de erkende rijschool.

Afgifte voorlopig rijbewijs Model 3. Met het volgende
formulier kan u vanaf 18 jaar en na geslaagd te zijn voor het
theorie-examen een voorlopig rijbewijs Model 3 afhalen bij uw
gemeentebestuur:
- "Aanvraag om een voorlopig rijbewijs Model 3" (dient voorzien
te zijn van fiscale zegels ter waarde van € 9)
Opgepast: De aanvraag om een voorlopig rijbewijs laat niet toe
te rijden. U moet houder en drager zijn van een voorlopig rijbewijs.

Praktijklessen. U volgt minimum 12 uur praktijklessen in de erkende rijschool vóór de
stageperiode (deze praktijklessen kon u eventueel aanvatten vooraleer geslaagd te zijn voor het
theorie-examen). De laatste 2 uur praktijklessen zijn bij wijze van eerste pedagogisch contact
eveneens te volgen door uw begeleider. De erkende rijschool vervolledigt het "Getuigschrift
van praktijkonderricht" op de aanvraag van een leervergunning.

Afgifte leervergunning. Met de volgende formulieren kan u vanaf 17 jaar en ten laatste
op 18 jaar, na geslaagd te zijn voor het theorie-examen een leervergunning afhalen bij uw
gemeentebestuur:
- "Aanvraag om een leervergunning" (dient voozien te zijn van fiscale zegels ter waarde van € 9)
- "Getuigschrift van theorie- en praktijkonderricht"

Stageperiode. De stageperiode of m.a.w. de geldigheid van uw

Opgepast! De aanvraag om een leervergunning laat niet toe te rijden. U moet houder en drager zijn
van een leervergunning.

voorlopig rijbewijs Model 3 bedraagt 12 maanden.

Stageperiode. De stageperiode of m.a.w. de geldigheid van uw leervergunning

Praktijklessen. U volgt geen praktijklessen in de erkende

bedraagt 18 maanden.

rijschool tijdens de stageperiode en vóór het eerste
praktijkexamen.

Praktijklessen. Vóór het praktijkexamen volgt u samen met uw begeleider 2 uur

Praktijkexamen. Ten vroegste na 9 maanden stage kan u het

praktijklessen in de rijschool bij wijze van tweede pedagogisch contact. De erkende
rijschool bevestigt het volgen van deze 2 uur op uw leervergunning.

Praktijkexamen. Ten vroegste na 12 maanden stage kan u het praktijkexamen afleggen

praktijkexamen afleggen in het examencentrum ofwel met uw
eigen voertuig (uw begeleider vergezelt u) ofwel met het voertuig
van de erkende rijschool (de instructeur vergezelt u) na het
volgen van 4 uur praktijklessen.

in het examencentrum ofwel met het voertuig van de erkende rijschool (de instructeur
vergezelt u) ofwel met uw eigen voertuig (uw begeleider vergezelt u).

Herkansen. Na tweemaal niet slagen voor het praktijkexamen
kan u uw praktijkexamen slechts afleggen via de erkende
rijschool na 4 uur praktijklessen gevolgd te hebben. U kan
evenwel verder scholing volgen met uw begeleider.

Herkansen. Na tweemaal niet slagen voor het praktijkexamen kan u het praktijkexamen

Geldigheid voorlopig rijbewijs Model 3. Na het vervallen
van de geldigheid (12 maanden) van uw voorlopig rijbewijs
Model 3 kan u uw scholing slechts voortzetten en uw
praktijkexamen slechts afleggen via de erkende rijschool.
U moet er minimum 8 uur praktijklessen volgen. U kan slechts
een nieuw voorlopig rijbewijs voor dezelfde categorie van
voertuigen bekomen na een verloop van 3 jaar.
Begeleider (model 1, 3 en LV)
- U moet vergezeld zijn van een begeleider, die vermeld staat op uw
voorlopig rijbewijs of op uw leervergunning. Er mogen twee begeleiders
voorzien worden. De begeleider moet vooraan in het voertuig plaatsnemen.
- Wij kunnen het belang van de keuze van begeleider niet genoeg
benadrukken. Deze persoon, die van u een goede en veilige bestuurder zal
maken, dient naast een uitstekende kennis van het verkeersreglement ook
over een ruime rijervaring te beschikken. Een goede meester vormt een
goede leerling; een ernstige opleiding geeft u maximumwaarborgen voor
een succesvol resultaat.
- U mag buiten één van uw begeleiders slechts één enkele passagier
vervoeren, m.a.w. maximum 2 personen, ofwel 1 begeleider + 1 passagier
ofwel 2 begeleiders.
- U mag veranderen van begeleider tijdens de stageperiode voor zover de
wijziging vermeld wordt op het voorlopig rijbewijs of de leervergunning
door uw gemeentebestuur.

Uw begeleider moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
- moet minimum 24 jaar oud zijn;
- moet sedert ten minste 6 jaar houder en drager zijn van een Belgisch
rijbewijs of een rijbewijs uitgereikt door een lidstaat van de Europese Unie
of van de Europese Economische Ruimte dat tenminste geldig is voor de
categorie B;

slechts afleggen via de erkende rijschool. U kan evenwel verder scholing volgen met uw
begeleider.

Geldigheid leervergunning. Na het vervallen van de geldigheid (18 maanden) van uw
leervergunning kunt u uw scholing voortzetten met een voorlopig rijbewijs Model 1, 2
of 3 of het examen afleggen met de erkende rijschool. De reeds vroeger gevolgde
praktijklessen, zonder begeleider (10 uur) komen in aanmerking voor de nieuwe
scholingsmethode. Wanneer u de scholing tussen 17 en 18 jaar begonnen bent, mag u
vanaf 18 jaar overstappen naar de scholing met voorlopig rijbewijs Model 1, 2 of 3.
- houder zijn van een identiteitsdocument, afgegeven in België;
- mag niet vervallen zijn of geweest zijn van het recht tot sturen binnen de 3
jaar vóór de afgifte van het voorlopig rijbewijs;
- mag, behalve voor dezelfde kandidaat, niet op een ander voorlopig rijbewijs
of een andere leervergunning als begeleider vermeld geweest zijn binnen
het jaar vóór de afgifte van het voorlopig rijbewijs of leervergunning. Dit
verbod geldt niet ten aanzien van zijn eigen kinderen of pleegkinderen of
die van zijn echtgenoot.

Stagevoertuig
- Naast de gewone achteruitkijkspiegel moet zich binnen in het voertuig een
tweede achteruitkijkspiegel bevinden die de begeleider in staat stelt
voldoende uitzicht te hebben op het verkeer achter en links. De
oorspronkelijk aangebrachte of bijgeplaatste spiegels, die zich achteraan op
de zonneklep bevinden, maken dit niet mogelijk en kunnen daarom ook niet
aanvaard worden. Als het gaat om een voertuig met een gesloten koetswerk,
moet het voertuig voorzien zijn van rechtse buitenspiegels.
- Bovendien moet het voertuig uitgerust zijn met een parkeerrem (handrem)
gemakkelijk bereikbaar door de begeleider tenzij het gaat om een voertuig
dat speciaal aangepast is aan de invaliditeit van de bestuurder.
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Praktijklessen. U bent niet verplicht praktijklessen te volgen in

model 2

model 3

leervergunning

Indien het praktijkexamen afgelegd wordt met
HET VOERTUIG VAN DE ERKENDE RIJSCHOOL.
Het praktijkexamen wordt afgenomen in het examencentrum dat bevoegd is voor
de zetel van de erkende rijschool waar u de lessen volgde of voor uw woonplaats.
Voor Model 2 en ook na tweemaal niet slagen voor het praktijkexamen met
Model 1, 3 en leervergunning is het voertuig van de erkende rijschool verplicht.
Voor Model 3 bestaat de mogelijkheid om na het volgen van 4 uur praktijklessen,
het examen af te leggen met een voertuig van de erkende rijschool.

Het examen

Examenvoertuig, documenten en afspraak maken

Voor te leggen documenten op het ogenblik van het examen:
Opgelet : fotokopieën worden niet aanvaard.

- uw geldig identiteitsdocument;
- uw voorlopig rijbewijs of uw leervergunning of een stage-attest afgeleverd
door uw gemeentebestuur;
- het betalingsbewijs van de retributie.
U moet voor het theorie-examen geslaagd zijn sinds minder dan 3 jaar.
De erkende rijschool zal voor u een afspraak maken voor het praktijkexamen.

model 1

model 2

model 3

leervergunning

Indien het voertuig waarmee u het praktijkexamen aflegt uitgerust is met een
automatische schakeling, zal de geldigheid van uw rijbewijs beperkt worden tot
het besturen van gelijkaardige voertuigen door de vermelding van de code “78”.
Bij het slagen voor één van de twee proeven (Privé-terrein Openbare weg) met
een voertuig uitgerust met een automatische schakeling, wordt het volledig
examen geacht afgelegd te zijn met dit type voertuig.
Om toegelaten te worden tot het praktijkexamen moet het voertuig TECHNISCH
en ADMINISTRATIEF in orde zijn. Het examenvoertuig moet de uitvoering van
de manoeuvres toelaten volgens de afmetingen vermeld in het schema.
Het examen zal niet doorgaan, wanneer het examenvoertuig niet voorzien is van:
- 4 wielen en ten minste 4 plaatsen;
- een L-teken;
- een tweede achteruitkijkspiegel binnen in het voertuig. De oorspronkelijk
aangebrachte spiegeltjes die zich achteraan op de zonneklep bevinden, worden
niet aanvaard. Indien het gaat om een voertuig met gesloten koetswerk, moet het
voertuig voorzien zijn van rechtse buitenspiegels (één voor de kandidaat en één
voor de begeleider);
- een parkeerrem gemakkelijk bereikbaar voor de begeleider;
- voorzien van een cabine;
- voor- en achteraan uitgerust met veiligheidsgordels;
- het voertuig moet een snelheid van 100 km/u bereiken op horizontale weg.
Opgelet: Alle stoplichten dienen te werken tijdens het examen, inclusief het derde
stoplicht indien uw voertuig hiermee is uitgerust.

Het examen mag niet afgenomen worden met een voertuig met handelaarsplaat, proefrittenplaat of transitplaat. De transitplaten van Shape en
NAVO zijn wel toegelaten. Buitenlandse nummerplaten zijn in sommige
gevallen wel toegelaten. Indien u praktijkexamen wenst af te leggen met
dergelijk voertuig, gelieve dan het examencentrum hiervan op de hoogte te
brengen bij het maken van de afspraak voor het praktijkexamen. Voertuigen
uitgerust met spijkerbanden worden niet toegelaten.
Parkeerhulpsystemen en camera's bedoeld om de kandidaat te helpen bij de
manoeuvres zijn verboden; deze moeten dus uitgeschakeld worden tijdens de
proef op het Privé-Terrein. Prisma's daarentegen zijn wel toegelaten.

model 1

model 2

model 3

leervergunning

ALGEMEEN
Tijdens het praktijkexamen zal de examinator nagaan of u werkelijk uw
voertuig beheerst en of u het verkeersreglement in de praktijk toepast. U mag
slechts vergezeld zijn van één begeleider. Tijdens het praktijkexamen moeten
draagbare telefoons uitgezet worden.
De examinator vraagt u eerst de bedieningsorganen van uw voertuig te
hanteren.

Het praktijkexamen Cat.B

model 1

model 2

model 3

leervergunning

Indien het praktijkexamen afgelegd wordt met UW EIGEN VOERTUIG.
Het praktijkexamen wordt afgenomen in het examencentrum dat bevoegd is voor
uw woonplaats.
Voor te leggen documenten op het ogenblik van het examen:
Opgelet : fotokopieën worden niet aanvaard.

-

uw geldig identiteitsdocument;
het geldig rijbewijs van de begeleider;
het geldig identiteitsdocument van de begeleider;
uw voorlopig rijbewijs of uw leervergunning;
het betalingsbewijs van de retributie;
het inschrijvingsbewijs van het voertuig waarmee u zich aanmeldt;
het groene keuringsbewijs van de autokeuring (indien het voertuig hieraan
onderworpen is);
- het geldig verzekeringsbewijs "Burgerlijke Aansprakelijkheid" van uw voertuig
(groene kaart internationaal verzekeringsbewijs).
U moet voor het theorie-examen geslaagd zijn sinds minder dan 3 jaar.

Worden eveneens beschouwd als voertuigen met automatische schakeling de
voertuigen met een elektrische motor en voertuigen die uitgerust zijn met een
koppeling die functioneert zonder dat de bestuurder hoeft in te grijpen, meer
bepaald de voertuigen met een half-automatische schakeling, click and go.
Indien u nadien de opheffing van deze vermelding op uw rijbewijs wenst te
bekomen moet u een nieuw praktijkexamen afleggen met een voertuig
uitgerust met een handbediende schakeling. De scholing zal in dit geval dienen
te gebeuren met de erkende rijschool (min. 2 u.) of onder dekking van een
voorlopig rijbewijs Model 3 (min. 1 maand, max. 12 maanden).
De begeleider moet aanwezig zijn en zal in normale omstandigheden tijdens
de proef op de openbare weg vooraan in het voertuig plaatsnemen.

AFSPRAAK
- Voor het afleggen van het praktijkexamen dient u voorafgaandelijk een afspraak
te maken. U kan hieromtrent inlichtingen inwinnen bij het examencentrum.
- Het examencentrum mag de voorafbetaling van de retributie voor het
praktijkexamen vragen vooraleer de afspraak vast te leggen.
- In uw eigen belang wordt u verzocht TIJDIG een afspraak te maken voor het
praktijkexamen en dit in elk geval ten minste zes weken op voorhand. Hou er
rekening mee dat eventuele andere afspraken mogelijk moeten zijn binnen de
geldigheid van uw voorlopig rijbewijs of uw leervergunning.
- Indien op de afgesproken dag de weersomstandigheden slecht zijn (mist of
sneeuwval die de zichtbaarheid tot minder dan 100 m verminderen) de wegen
niet berijdbaar zijn (sneeuw, ijzel), neem dan, voor u thuis vertrekt, contact op
met het examencentrum. Zo verneemt u of de praktijkexamens doorgaan en
kunnen de nodige maatregelen genomen worden.
- Wanneer uw voertuig technisch en/of administratief niet in orde is, zal u voor
een volgende afspraak een toeslag aangerekend worden.
- Wanneer u zich niet heeft aangemeld voor het praktijkexamen waarvoor u bent
ingeschreven en het examencentrum niet heeft verwittigd ten minste twee
werkdagen voor de dag van het examen, de zaterdag niet inbegrepen, zal u voor
een volgende afspraak een toeslag aangerekend worden. In geval van overmacht
kan de toelating tot terugbetaling van de toeslag verleend worden door de
Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer - Directoraat-generaal Mobiliteit
en Verkeersveiligheid - Directie Verkeersveiligheid - Résidence Palace A/4 Wetstraat 155 - 1040 BRUSSEL.

U moet uw voertuig dan ook goed kennen: de versnellingen juist kunnen
kiezen, de bedieningshandels voor richtingaanwijzers en ruitenwissers niet met
elkaar verwarren, ook de bedieningshandels voor de lichten moet u goed
weten te gebruiken.
Het examen kan onderbroken worden omdat u niet voldoende vertrouwd bent
met de plaats en het hanteren van de bedieningsorganen van het voertuig.
PRIVÉ-TERREIN

Daarna voert u, op het privé-terrein, vier basismanœuvres uit:
Manoeuvres geldig tot 04/09/2005
1. rechts parkeren tussen twee voertuigen;
2. in rechte lijn achteruitrijden;
3. vooruit in een garage rijden en er in de andere richting achteruit uitrijden;
4. keren in een straat in een beperkte ruimte.
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model 1

Manoeuvres geldig vanaf 05/09/2005
1. Voorafgaande controles
a. Verstellen van de zitplaats van de bestuurder voor een juiste zithouding
b. Afstellen van de achteruitkijkspiegels, veiligheidsgordel en hoofdsteun
c. Nakijken of de portieren goed gesloten zijn
d. Banden, remmen, stuurinrichting, vloeistoffen, lichten, verluchting,
richtingaanwijzers en geluidstoestel worden steekproefsgewijze gecontroleerd
e. De nodige voorzorgsmaatregelen nemen bij het verlaten van het voertuig,
zoals op de openbare weg
2. In rechte lijn achteruitrijden
3. Keren in een smalle straat
4. Achteruit parkeren

Per manoeuvre beschikt u voor de uitvoering tussen begin- en eindpositie over
maximum 3 minuten. Het manoevre is beëindigd wanneer het voertuig zich op
de eindpositie bevindt. Een goed voorbereide kandidaat kan ieder manoevre
correct uitvoeren binnen 2 minuten, maar om eventuele fouten te herstellen is er
een bijkomende marge van 1 minuut voorzien (totaal max. 3 min).
OPENBARE WEG

Na een geslaagd examen op het privé-terrein wordt u tot de openbare weg
toegelaten waar de examinator uw rijvaardigheid in het verkeer zal beoordelen.
U trekt lukraak enkele verplichte doorgangspunten.
De examinator geeft aanduidingen omtrent de te volgen weg. Zolang hij niets
zegt, volgt u de rijbaan waarop u zich bevindt.
Wanneer u van richting moet veranderen, naar links of naar rechts, zal de
examinator dit tijdig melden op de volgende wijze: "aan het volgend kruispunt
links afslaan (rechts afslaan)".
De examinator zal u nooit in een valstrik lokken. Uw instructeur of uw
begeleider mag in geen geval aanduidingen of richtlijnen geven. Indien hij
tijdens de proef tussenkomt, is de examinator verplicht het examen stop te
zetten. Tevens mag hij, op straffe van stopzetting van het examen, de
aanduidingen van de examinator niet herhalen of er commentaar bij geven.

Tijdens de proef mag u, om uw zichtbaarheid (voor u, achter u of opzij) te
verbeteren, steeds op reglementaire wijze stoppen en bijvoorbeeld de ruiten
proper maken of de achteruitkijkspiegels beter richten.
Teneinde u vertrouwd te maken met het examengebeuren, zal de examinator
geen rekening houden met de lichte fouten die u zou kunnen maken tijdens het
begin van het examen. Indien u niet voldoende deelneemt aan het verkeer, kan
de examinator uw examen niet beoordelen.
BELANGRIJKE PUNTEN
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.
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.
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.
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Bedient u uw voertuig correct?
Veiligheidsgordel, gebruik van lichten, enz...
Rijdt u defensief?
Neemt u op de weg de juiste plaats in met uw voertuig? Zo dicht mogelijk bij de
rechterrand van de rijbaan, doorlopende strepen, voorsorteringspijlen, enz...
Neemt u de bochten zoals het hoort?
Aangepaste snelheid, neemt u de bochten niet te breed? Is uw techniek goed?
Inhalen en kruisen van andere voertuigen.
Doet u dit correct? Neemt u afstand? Maakt u uw voornemens tijdig kenbaar?
Richtingsveranderingen.
Denkt u eraan alle nodige voorzorgen te nemen, uit te wijken zoals vereist zonder
de andere weggebruikers te hinderen, het kruispunt vrij te maken wanneer dat
vereist is?
Past u de voorrangsregels toe?
Voorrang verlenen zo vereist, maar niet onnodig, gedrag tegenover trams,
bevoegden, enz...
Gehoorzaamt u nauwkeurig aan de verkeerslichten en aan de bevelen van bevoegde
personen?
Rood licht, oranje licht, groene pijl, oranje knipperlicht, enz...
Hoe past u uw snelheid aan? Heeft u inzicht in het verkeer? Aanpassen van de
snelheid aan de verkeersomstandigheden, naleven van de snelheidsbeperkingen,
naderen van een hindernis, enz ...
Hoe gedraagt u zich tegenover de andere weggebruikers? Voorzichtigheid tegenover
voetgangers en kinderen, gedrag tegenover de prioritaire voertuigen, enz...
Zuinig en milieuvriendelijk rijden

Uitslag van het praktijkexamen
U BENT GESLAAGD VOOR HET PRAKTIJKEXAMEN
De examinator geeft u een "Aanvraag om een rijbewijs" . Met dit document
voorzien van fiscale zegels ter waarde van € 16 (€ 11 indien u reeds in het bezit
bent van een rijbewijs) gaat u bij uw gemeentebestuur uw rijbewijs afhalen.
Tevens moeten 2 pasfoto’s afgegeven worden.
Opgepast: De aanvraag om een rijbewijs laat niet toe te rijden. U moet houder
en drager zijn van een rijbewijs. De aanvraag om een rijbewijs moet binnen de 3
jaar na het geslaagd praktijkexamen ingediend worden. Zoniet moet u opnieuw
scholing volgen en slagen voor een nieuw theorie- en praktijkexamen.

Zo u niet tevreden bent met het gegeven gevolg wendt u zich zonder verwijl tot de
directie van de instelling waarvan het examencentrum afhangt (het liefst per telefoon).
Een geschil kan tenslotte ook steeds aanhangig worden gemaakt bij de Federale
Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer - Directoraat-generaal Mobiliteit en
Verkeersveiligheid - Directie Verkeersveiligheid - Résidence Palace A/4 Wetstraat 155 - 1040 BRUSSEL.
Bovendien zijn in elk centrum speciale brievenbussen voorzien, waarin u zowel
klachten als suggesties kunt deponeren. De inhoud van deze brievenbussen
wordt regelmatig nagezien om passende regelingen te kunnen treffen.
VERHAALPROCEDURE

U BENT NIET GESLAAGD VOOR HET PRAKTIJKEXAMEN
Wanneer u niet geslaagd bent voor het praktijkexamen mag u zich niet aanbieden
voor een nieuw examen de dag zelf van het uitstel.
N.B.: Wanneer u niet geslaagd bent voor het examengedeelte op de openbare weg
zal het examengedeelte op het privé-terrein, waarvoor u geslaagd bent, niet meer
herbegonnen moeten worden, indien u een nieuw praktijkexamen aflegt met een
voertuig van dezelfde categorie, binnen een termijn van maximum 1 jaar, die ingaat
de dag waarop u voor het examengedeelte op het privé-terrein bent geslaagd en
indien uw geslaagd theorie-examen op dat ogenblik nog geldig is (minder dan
3 jaar oud).
INDIEN ER ZICH PROBLEMEN ZOUDEN VOORDOEN

Indien u klachten hebt wendt u zich onmiddellijk tot de hoofdexaminator. Dit is
de eenvoudigste en snelste methode omdat u zich ter plaatse bevindt en het
geschil onmiddellijk kan worden behandeld.

Op te merken valt dat u na tweemaal niet slagen voor het praktijkexamen tegen
de genomen beslissing in beroep mag gaan door binnen de 15 dagen na het
examen een aangetekend verzoekschrift te richten aan de Voorzitter van de
‘Beroepscommissie’, Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid - Directie
Verkeersveiligheid - Résidence Palace A/4 - Wetstraat 155 - 1040 BRUSSEL.
Op hogervermeld verzoekschrift dienen voor € 12,5 fiscale zegels aangebracht
die behoorlijk onbruikbaar moeten gemaakt worden.
Het verzoekschrift moet de naam, voornaam en geboortedatum van de kandidaat
vermelden, alsmede het examencentrum waar het examen werd afgenomen en
de datum daarvan. Het moet door de kandidaat ondertekend worden. Het
verzoekschrift moet met redenen omkleed zijn door feiten die alleen betrekking
hebben op de personen en de omstandigheden van plaats, tijd en procedure
waaronder het examen werd afgelegd.

Beschouw deze examens dan ook niet als een plagerij of dwang, maar wel als
een middel om na te gaan of uw vorming en ondervinding voldoende zijn om u
toe te laten verdere rijervaring op te doen.

naar bed en neem geen kalmeer noch slaapmiddelen. En vooral: drink geen
alcohol om u moed te geven.

De gegevens vermeld in deze brochure kunnen onderhevig zijn aan de wijzigingen in de reglementering.
Om de laatste versie in te kijken: raadpleeg onze website op www.GOCA.be
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Besluit

"Goed rijden betekent ook aan de anderen

Slechts nadat u zich goed voorbereid heeft, zal
Om voor het rijbewijsexamen te slagen
denken!"
u met vertrouwen aan de examens kunnen
dient u blijk te geven van het bezitten van
GOEDE REIS EN BLIJF VOORZICHTIG!
beginnen. Dit zelfvertrouwen tesamen met uw
een voldoende technische vaardigheid om
kennis en ondervinding, zal u toelaten te slagen
een voertuig te besturen. Tevens dient u
voor de examens, wat wij u dan ook toewensen.
reeds een zekere rijervaring opgedaan te hebben. Het doel van deze examens is
de veiligheid van de weggebruikers te verzekeren.
Nog één raad voor het examen: ontspan u de avond voordien, ga niet te laat

BManoeuvres

Vooraleer de manoeuvres op privé-terrein te laten aanvangen zal de examinator u vragen het
volgende te bedienen (de volgorde kan wel verschillend zijn):
·
·
·
·

claxon
· ruitenwisser
standlichten
· dimlichten
stoplichten
· achtermistlichten
richtingaanwijzer links en rechts

· handrem
· grootlichten

1. Het voertuig in rechte lijn achteruit rijden

Deze bakens stellen een smalle doorgang van 10 m voor.
De breedte van de doorgang = breedte van het voertuig
+ 0,50 m.

Stel uw voe

2. Keren in een straat

Symbolen
VOORSTE
GEDEELTE VAN HET
VOERTUIG

Deze bakens stellen
geparkeerde voertuigen
voor in een straat van 7m breed.
De hoeken van de bakens zijn steeds 2m
van de straatbegrenzing verwijderd.
De afstand tussen de bakens =
breedte voertuig + 0,70m.

U moet het voertuig keren,
met zo weinig mogelijk beweging
U zal daarvoor eerst naar links
vooruitrijden.

BOORDSTENEN

Bij het manoeuvreren mag u de b
niet overschrijden (behalve met d

3. Vooruit in garage rijden

(Manoeuvre geldig tot 04/09/2005 wordt vanaf 05/09/2005 vervangen door voorafga

BAKENS

TUSSENFASE

EINDPOSITIE

Verantwoordelijke uitgever: vzw GOCA, Technologiestraat 21-25, 1082 BRUSSEL © GOCA-01.08.04-DOC.133-A-N

AANVANG
Deze bakens stellen een garage voor. Het voertuig staat in het midden
van een straat van 7m breed.

Rijd het voertuig in de garage, door eerst naar links vooruit te rijden.
bij deze beweging wordt eerst uitwijken naar rechts niet toegelaten.
wel op, u hoeft niet in één beweging in de garage binnen te rijden.

De breedte van de garage = breedte van het voertuig + 0,70 m
De diepte van de garage = lengte van het voertuig + 0,60 m

Bij het naar links vooruitrijden mag u met uw voertuig niet voorbij de
baken rijden. Deze baken is 2 m. lang. Dus u mag de garage niet mé
dan 2 m. voorbijrijden.

4. Rechts parkeren tussen twee voertuigen

Deze bakens stellen geparkeerde voertuigen
voor in een straat van 7 m breed.
Er is voldoende plaats om uw voertuig
reglementair te parkeren tussen deze bakens.

De basisbreedte van de parkeerruimte is 2 m. De basislengte van de
parkeerruimte is voor voertuigen tot 4m = lengte voertuig + 2m en voor
voertuigen groter dan 4 m = lengte voertuig x 1,5. De lengte van de
parkeerruimte zal nooit kleiner zijn dan de lengte van het voertuig + 2m.

Stel uw voertuig op, om het daarna achterwaarts te parkere
bakens met een minimum aantal bewegingen.

Tijdens het uitvoeren van de manoeuvres:

Per manoeuvre beschik je voor de uitvoering tussen begin-en eindpositie over 3 minuten maximum.

· mogen de deuren van het voertuig NIET geopend worden
· moeten de richtingaanwijzers niet gebruikt worden
· moeten de veiligheidsgordels niet gedragen worden.

Het manoeuvre is beëindigd wanneer het voertuig zich op de eindpositie bevindt.

oertuig op om door de smalle doorgang achteruit te rijden.

Een goed voorbereide kandidaat kan ieder manoeuvre korrekt uitvoeren binnen 2 minuten, maar om
eventuele fouten te herstellen is er een bijkomende marge van 1 minuut voorzien (totaal max. 3 min).

Rijd in een VLOEIENDE beweging achterwaarts door deze doorgang.

gen.
Daarna zal u bij het achteruitrijden gebruik maken van de
ruimte tussen de bakens.

begrenzing van de straat
de overbouw).

aande controles)

. Dus
Let

e
méér

U moet het voertuig VOLLEDIG
in de garage opstellen.

Bij het manoeuvreren mag u de begrenzing van de straat niet
overschrijden (behalve met de overbouw).

Wanneer u het voertuig VOLLEDIG in de garage hebt opgesteld, geef
dan een teken (claxon …).

Rijd het voertuig in de TE
namelijk naar rechts.

De examinator zal dan de opstelling van uw voertuig in de garage beoordelen. Vanaf dat moment mag u het manoeuvre niet meer herbeginnen.

ren tussen deze

Wanneer u het manoeuvre verkeerd hebt aangevangen mag u terug uit de
parkeerruimte rijden.

Zorg ervoor dat uw voertuig op minder dan 0,30 m van de s
met de stoep opgesteld staat.

Eenmaal uitrijden wordt niet als fout aangerekend.
Daarentegen, eerder gemaakte fouten zoals "het raken van bakens" blijven gelden.

Het voertuig moet zowel voor als achteraan op minstens
verwijderd zijn. Geef een teken (claxon …) wanneer u kla
De examinator zal dan de opstelling van uw voertuig in de
Vanaf dat moment mag u het manoeuvre niet meer herbe

De overbouw mag bij het manoeuvreren de straatbegrenzing overschrijden.
Alle manoeuvres moeten vooruitrijdend aangevangen worden en uitgevoerd met de
achteruitkijkspiegels in normale gebruiksstand.
In de breedte van het voertuig zijn de achteruikijkspiegels steeds inbegrepen.
Het aanbrengen van speciale tekens om het parkeren te vereenvoudigen is verboden.

Voorbeeld
Veronderstel dat de afmetingen van mijn
examenvoertuig de volgende zijn:
Breedte: 1,80 m (achteruitkijkspiegels inbegrepen)
Lengte: 4,20 m

Indien u afwijkt vóór de smalle doorgang of in de
smalle doorgang, mag u terug vooruitrijden om de
juiste richting te vinden. Eénmaal vooruitrijden
wordt niet als fout aangerekend.

Opgepast: eerder gemaakte fouten zoals "het
raken van bakens" blijven gelden.
Het manoeuvre is beëindigd wanneer het voertuig
zich op de eindpositie bevindt.

Voorbeeld
Breedte van de doorgang:
1,80 m + 0,50 m = 2,30 m

Het manoeuvre is beëindigd,
wanneer het voertuig zich in
tegenovergestelde richting op
de eindpositie bevindt.

Voorbeeld
Afstand tussen de bakens:
1,80 m + 0,70 m = 2,50 m

Voorbeeld
Breedte van de garage:
1,80 m + 0,70 m = 2, 50 m
EGENOVERGESTELDE RICHTING uit de garage,

Het manoeuvre is beëindigd wanneer het voertuig zich op de
eindpositie bevindt.

Diepte van de garage:
4,20 m + 0,60 m = 4, 80 m

Voorbeeld
De kandidaat zal vooraleer het manoeuvre aan te
vangen, de variabele afmeting van de parkeerruimte
door lottrekking kiezen.
Deze keuze zal bepalen of de basislengte en basisbreedte eventueel samen vergroot (+0,10m;+0,20 m;
+0,30 m; + 0,40 m; +0,50 m) of verkleind (-0,10 m;
-0,20 m) zullen worden.
stoep en evenwijdig

De kandidaat trekt bijvoorbeeld + 0,20 m
1 m van de bakens
aar bent met het parkeren.
de parkeerruimte beoordelen.
eginnen.

Verlaat nu met het voertuig deze plaats.
Het manoeuvre is beëindigd, wanneer het voertuig zich op de eindpositie bevindt.

De breedte van de parkeerruimte wordt:
2 m + 0,20 m = 2,20 m
De lengte van de parkeerruimte wordt:
4,20 m x 1,5 = 6,30 m + 0,20 m = 6,50 m

