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1 Introductie Categorieën D-D1/DE-D1E 
 

 

4 mei 2007 - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de 

nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E, C1, C1+E, 

D1 en D1+E. 

 

23 maart 1998 – Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs gewijzigd door het KB van 15 

juli 2004 

 

Het examen wordt afgelegd met een voertuig van de categorie waarvoor het rijbewijs 

wordt aangevraagd.  

De duur van de proef op openbare weg bedraagt minimum 90 minuten. 

 

Het praktijkexamen omvat de stof vermeld in de bijlage van het koninklijk besluit van 4 

mei 2007 en in bijlage 5 van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs. 

 

PRAKTIJKEXAMEN: EXAMEN INZAKE RIJVAARDIGHEID EN RIJGEDRAG 

BETREFFENDE DE CATEGORIEEN D EN D1/DE EN D1E 

 

De proef op openbare weg omvat de volgende punten uit de bijlage 5 van het koninklijk 

besluit betreffende het rijbewijs: 
 
1. Wegrijden na een stop in het verkeer, verlaten van een oprit; 
2. Rijden op rechte wegen; tegenliggers kruisen, ook bij wegversmallingen; 
3. Rijden door bochten; 
4. Oprijden en verlaten van autosnelwegen of vergelijkbare wegen, zo mogelijk; 
5. Inhalen en voorbijrijden: inhalen van andere voertuigen, obstakels voorbijrijden, ingehaald worden; 
6. Speciale verkeerselementen, waaronder: rotondes, overwegen, tram- of bushaltes; voetgangersoversteekplaatsen, 

stijgende of dalende weg over een lange afstand, tunnels; 
7. Beheersing van het voertuig: correct gebruik van de achteruitkijkspiegels en de lichten; correct gebruik van de 

koppeling, versnellingsbak, gaspedaal, reminrichting, veiligheidsgordel, hoofdsteun, stuurinrichting, zitplaats; 
8. Zuinig en milieuvriendelijk rijden: letten op het motorregime en het schakelen, remmen en versnellen; 
9. Goed kijken : rondom kijken, correct gebruik van de achteruitkijkspiegels; dichtbij, verder weg, ver kijken; 
10. Voorrang verlenen op kruispunten en overwegen, bij het veranderen van richting of rijstrook en bij manoeuvres; 

naderen en oversteken van kruispunten; 
11. Juiste positie op de weg, de rijstroken, de rotondes en door bochten, volgens het type en de eigenschappen van 

het voertuig; voorsorteren; 
12. Veilige afstand: voldoende afstand bewaren voor en naast het voertuig, voldoende afstand bewaren ten opzichte 

van de andere weggebruikers; 
13. Snelheidsbeperkingen; 
14. Verkeerstekens en instructies van verkeersagenten; 
15. Het geven van signalen: signalen geven op de juiste momenten; correct reageren op signalen van andere 

weggebruikers; 
16. Remmen en stoppen: tijdig gas minderen, afremmen of stoppen, waarbij rekening moet worden gehouden met de 

omstandigheden; anticipatievermogen; 
17. Controleapparatuur. 
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De proef op de openbare weg omvat de volgende punten uit de bijlage van het koninklijk 

besluit van 4 mei 2007: 
 

1 Nascholing in rationeel rijden op basis van de veiligheidsvoorschriften 

1.1 Doelstelling: kennis van de kenmerken van de krachtoverbrenging met het oog op een optimaal gebruik. 

1.2 Doelstelling: kennis van de technische kenmerken en de werking van de veiligheidsvoorzieningen teneinde het voertuig 

onder controle te houden, de slijtage te beperken en disfuncties te voorkomen. 

1.3 Doelstelling: het brandstofverbruik kunnen optimaliseren 

1.4 Doelstelling: de veiligheid en het comfort van de passagiers kunnen waarborgen 

1.5 Doelstelling: een lading kunnen vervoeren met inachtneming van de voorschriften inzake veiligheid en goed gebruik 

van het voertuig. 

2 Toepassing van de voorschriften 

2.1 Doelstelling: kennis van het sociale klimaat en de reglementering van het wegvervoer; 

2.2 Doelstelling: de regelgeving betreffende het personenvervoer kennen. 

3 Gezondheid, verkeers- en milieuveiligheid, dienstverlening, logistiek 

3.1 Doelstelling: bedacht zijn op de gevaren van het verkeer en op arbeidsongevallen; 

3.2 Doelstelling: het kunnen voorkomen van criminaliteit en vervoer van illegale immigranten; 

3.3 Doelstelling: fysieke risico's kunnen voorkomen; 

3.4 Doelstelling: zich bewust zijn van het belang van een goede fysieke en mentale gezondheid; 

3.5 Doelstelling: noodsituaties kunnen beoordelen; 

3.6 Doelstelling: door zijn gedrag kunnen bijdragen aan het imago van een onderneming 

3.7 Doelstelling: kennis van het economisch klimaat van het personenvervoer over de weg en van de marktordening. 

 

De rijproef op de openbare weg wordt volgens de volgende rubrieken beoordeeld: 

1) bediening van het voertuig en vervoersreglementering (inbegrepen het rationeel, het 

economisch, comfortabel en milieuvriendelijk rijden); 

2) plaats op de openbare weg; 

3) bochten; 

4) kruisen en inhalen; 

5) richtingsverandering; 

6) voorrang; 

7) verkeerslichten en bevelen; 

8) snelheid en verkeersinzicht; 

9) gedrag ten overstaan van de andere weggebruikers; 

10) defensief rijden. 

 

De rubrieken worden beoordeeld met: « goed », « voorbehoud », « onvoldoende » of « 

slecht ». 

De kandidaat is uitgesteld als : 

- een rubriek beoordeeld wordt met « slecht »; 

- twee rubrieken beoordeeld worden met « onvoldoende »; 

- een rubriek beoordeeld wordt met « onvoldoende » en twee met « voorbehoud »; 

- vier rubrieken beoordeeld worden met « voorbehoud »; 

- rijfouten of gevaarlijk rijgedrag die de veiligheid van het examenvoertuig, de passagiers 

of de andere weggebruikers direct in gevaar brengen. 
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2 Examenvoertuig D1/D 
 

2.1 Examenvoertuig « Algemeen».  

2.1.1 Examenvoertuig 

 

2.1.1.1 Categorie D1 

De kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie D1 legt het praktijkexamen af met 

een voertuig van de categorie D1, met een MTM van ten minste 4.000 kg en een lengte 

van ten minste 5 m, dat op een horizontale weg een snelheid van ten minste 80 km/u 

bereikt. 

 

Het voertuig is uitgerust met een ABS-systeem en een registreerapparaat overeenkomstig 

met het Reglement (CEE) n° 3821/85. 

 

2.1.1.2 Categorie D 

De kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie D legt het praktijkexamen af met 

een voertuig behorend tot de categorie D, dat ten minste 10 m lang en ten minste 2,40 m 

breed is en op een horizontale weg een snelheid van ten minste 80 km/u bereikt. 

 

Het voertuig is uitgerust met een ABS-systeem en een registreerapparaat overeenkomstig 

met het Reglement (CEE) n° 3821/85. 

 

2.1.2  Uitzondering 

De kandidaat, die wegens een lichamelijk gebrek, slechts bepaalde types van voertuigen of 

aangepaste voertuigen mag besturen, legt het praktijkexamen af met een dergelijk 

voertuig. Hij mag, in voorkomend geval, het examen afleggen met een voertuig dat niet 

beantwoordt aan de hierboven vermelde voorwaarden. De kenmerken waaraan het 

voertuig moet voldoen staan vermeld op het medisch attest onder de vorm van codes welke 

beschreven staan in de bijlage 7 van het KB van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs. 

Dit attest moet voorgelegd worden op het examencentrum. 
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2.2 Examenvoertuig « Begeleider ».  

 

Het voertuig moet op de achterzijde en op een duidelijk zichtbare plaats uitgerust zijn met 

het teken “L”, waarvan het model bepaald is door de Minister. 

 

Bijlage 1 bij het ministerieel besluit van 27 maart 1998 tot bepaling van de modellen van de 

documenten bedoeld in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs 

en in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende de voorwaarden voor erkenning 

van de scholen voor het besturen van motorvoertuigen. 

 
 

 

 

 

 Blauw 

 Bleu 

 Blau 

  

 Wit 

 Blanc 

 Wei 

 A, AM B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E 

a 70 mm 115 mm 

b 40 mm 80 mm 

c 10 mm 20 mm 

a 

b 

c 

c 
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Het voertuig moet voorzien zijn van rechtse buiten achteruitkijkspiegels zodanig geplaatst 

dat de bestuurder en de begeleider ieder een voldoende uitzicht hebben op het verkeer van 

achter en van rechts.  

Als het voertuig uitgerust is met panoramische buitenspiegels zodanig geplaatst dat de 

begeleider voldoende uitzicht heeft op het verkeer, is het niet verplicht om een bijkomende 

achteruitkijkspiegel te plaatsen. 

 

Geen enkel los voorwerp dat voor de inzittende een gevaarlijk projectiel zou kunnen zijn 

in geval van ongeval of plots remmen, mag zich op het dashboard of op de zetels van het 

examenvoertuig bevinden. 

 

De voertuigen moeten in voldoende nette staat zijn. Indien dit niet het geval is, kan de 

examinator de kandidaat vragen om het voertuig schoon te maken. 
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2.3 Examenvoertuig « Rijschool » 

De examenvoertuigen van de erkende rijscholen moeten voldoen aan de hieronder 

vermelde voorschriften: 

 

• De voertuigen van de categorie D of D1 worden voorafgaandelijk goedgekeurd 

door de Minister of zijn gemachtigde en moeten beantwoorden aan de volgende 

voorwaarden: 

- De organen voor de bediening van de koppeling, van de bedrijfsreminrichting, en 

van het gaspedaal moeten dubbel geïnstalleerd worden, zodanig dat leerling en 

instructeur ze ieder afzonderlijk kunnen bedienen, zonder dat de vereiste prestaties 

van die inrichtingen daardoor afnemen. Bovendien moet de instructeur de 

grootlichten kunnen doven en in plaats daarvan de dimlichten aansteken. Deze 

dubbele bediening is niet verplicht voor de in serie ingebouwde inrichtingen die 

automatisch zijn of die door de instructeur gemakkelijk te bereiken zijn zonder 

gevaar dat de leerling wordt gehinderd. 

- Uitgerust zijn met een verklikkerinrichting die op akoestische wijze dient aan te 

geven dat de instructeur het bedieningsorgaan van de bedrijfsreminrichting, van de 

koppeling of van het gaspedaal bedient of de bediening ervan verhindert. Wanneer 

deze verklikkerinrichting ingeschakeld wordt, wordt de goede werking ervan 

aangegeven door een verklikkerlichtje dat evenwel dooft wanneer het akoestische 

alarmsignaal in werking treedt. 

- Uitgerust zijn met een combinatie van achteruitkijkspiegels die zo aangebracht zijn 

dat leerling en instructeur, respectievelijk vanuit hun zitplaats, het verkeer 

achteraan en links kunnen observeren en in het bijzonder een ander voertuig 

kunnen waarnemen die reeds begonnen is met links inhalen en met een systeem dat 

de visualisering van de dode hoek mogelijk maakt. 

- Uitgerust zijn met veiligheidsgordels voor de bestuurder, de instructeur en de 

examinator. 

 

• De voertuigen van de categorie D en D1 moeten uitgerust zijn met één of meer 

borden met het opschrift “rijschool” gevolgd door het erkenningsnummer van de 

rijschool die vooraan en achteraan duidelijk leesbaar moeten zijn van op een 

afstand van minstens 30 m, en verlicht of reflecterend, tussen zonsondergang en 

zonsopgang.  

Op het lesvoertuig mogen enkel de naam of maatschappelijke benaming van de 

rechtspersoon, de naam, het logo, het adres, het elektronisch adres, het 

telefoonnummer en het faxnummer van de rijschool, publiciteit voor de activiteiten 

van de rijschool en berichten in het kader de verkeersveiligheid voorkomen. 

Bovendien mag de naam of maatschappelijke benaming van de rechtspersoon, de 

naam, het logo, het adres, het elektronisch adres, het telefoonnummer en het 

faxnummer van het bedrijf van personenvervoer, die het voertuig specifiek ter 

beschikking stelt aan de rijscholen in het kader van een rijopleiding, ook 

voorkomen op de voertuigen. 
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3 Examenvoertuig DE/D1E 
 

3.1 Examenvoertuig “Algemeen” 

 

3.1.1  Categorie D1E 

U legt het praktijkexamen af aan boord van een samenstel bestaande uit een trekkend 

voertuig van de categorie D1 en een aanhangwagen. 

 

o Het trekkende voertuig van de categorie D1 moet aan volgende 

voorwaarden voldoen: 

▪ MTM minimum 4000 kg 

▪ Lengte minimum 5 m 

▪ Meer dan 8 zitplaatsen, maximum 16 plaatsen (bestuurder niet 

meegerekend) 

▪ Uitgerust zijn met een controleapparatuur als bedoeld in de 

Verordening (EEG) nr. 3821/85 

▪ Uitgerust zijn met ABS 

▪ Snelheid minimum 80 km/u op een horizontale weg 

 

o De aanhangwagen moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 

▪ MTM minimum 1500 kg 

▪ Feitelijke totale massa minimum 800 kg 

▪ De laadruimte van de aanhangwagen moet bestaan uit een 

gesloten opbouw die ten minste 2 m breed en 2 m hoog is. 

 

3.1.2  Categorie DE 

U legt het praktijkexamen af aan boord van een samenstel bestaande uit een trekkend 

voertuig van de categorie D en een aanhangwagen. 

 

o Het trekkende voertuig van de categorie D moet aan volgende 

voorwaarden voldoen: 

▪ Meer dan 8 zitplaatsen (bestuurder niet meegerekend) 

▪ Lengte minimum 10 m 

▪ Breedte minimum 2,40 m 

▪ Uitgerust zijn met een controleapparatuur als bedoeld in de 

Verordening (EEG) nr. 3821/85 

▪ Uitgerust zijn met ABS 

▪ Snelheid minimum 80 km/u op horizontale weg 

 

o De aanhangwagen moet aan volgende voorwaarden voldoen: 

▪ MTM minimum 1500 kg 

▪ Feitelijke totale massa 800 kg 

▪ De laadruimte van de aanhangwagen moet bestaan uit een 

gesloten opbouw die ten minste 2 m breed en 2 m hoog is 
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o Het samenstel moet aan volgende voorwaarden voldoen: 

▪ Lengte minimum 14 m  

▪ Breedte minimum 2,40 m 

 

3.1.3 Lading 

De lading moet steeds degelijk vastgemaakt zijn. De lading mag niet bestaan uit ADR-

producten noch uit levende dieren of uit producten die misselijkheid veroorzaken. 

 

3.1.4 Uitzondering 

De kandidaat, die wegens een lichamelijk gebrek, slechts bepaalde types van voertuigen of 

aangepaste voertuigen mag besturen, legt het praktijkexamen af met een dergelijk 

voertuig. Hij mag, in voorkomend geval, het examen afleggen met een voertuig dat niet 

beantwoordt aan de hierboven vermelde voorwaarden. De kenmerken waaraan het 

voertuig moet voldoen staan, vermeld op het medisch attest onder de vorm van codes 

welke beschreven staan in de bijlage 7 van het KB van 23 maart 1998 betreffende het 

rijbewijs. Dit attest moet voorgelegd worden op het examencentrum. 
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3.2 Examenvoertuig “Begeleider” 

Het voertuig moet op de achterzijde en op een duidelijk zichtbare plaats uitgerust zijn met 

het teken “L”, waarvan het model bepaald is door de Minister.  

 

Bijlage 1 bij het ministerieel besluit van 27 maart 1998 tot bepaling van de modellen van 

de documenten bedoeld in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het 

rijbewijs en in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende de voorwaarden voor 

erkenning van de scholen voor het besturen van motorvoertuigen. 

 
 

 

 

 

 

 Blauw 

 Bleu 

 Blau 

  

 Wit 

 Blanc 

 Wei 

 A, AM B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E 

a 70 mm 115 mm 

b 40 mm 80 mm 

c 10 mm 20 mm 

a 

b 

c 

c 
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Het voertuig moet voorzien zijn van rechtse buiten achteruitkijkspiegels zodanig geplaatst 

dat de bestuurder en de begeleider ieder een voldoende uitzicht hebben op het verkeer van 

achter en van rechts. 

Als het voertuig uitgerust is met panoramische buitenspiegels zodanig geplaatst dat de 

begeleider voldoende uitzicht heeft op het verkeer, is het niet verplicht om een bijkomende 

achteruitkijkspiegel te plaatsen. 

 

Geen enkel los voorwerp dat voor de inzittende een gevaarlijk projectiel zou kunnen zijn 

in geval van ongeval of plots remmen, mag zich vooraan op het dashboard of op de zetels 

van het examenvoertuig bevinden. 

 

De voertuigen moeten in voldoende nette staat zijn. Indien dit niet het geval is, kan de 

examinator de kandidaat vragen om het voertuig schoon te maken. 
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3.3 Examenvoertuig “Autorijschool”  

• De trekkende voertuigen van de categorie DE en D1E moeten voldoen aan de 

volgende voorwaarden:  

o De organen voor de bediening van de koppeling, van de 

bedrijfsreminrichting, en van het gaspedaal moeten dubbel geïnstalleerd 

worden, zodanig dat leerling en instructeur ze ieder afzonderlijk kunnen 

bedienen, zonder dat de vereiste prestaties van die inrichtingen daardoor 

afnemen. 

o Bovendien moet de instructeur de grootlichten kunnen doven en in plaats 

daarvan de dimlichten aansteken.  

Deze dubbele bediening is niet verplicht voor de in serie ingebouwde 

inrichtingen die automatisch zijn of die door de instructeur gemakkelijk te 

bereiken zijn zonder gevaar dat de leerling wordt gehinderd. 

o Uitgerust zijn met een verklikkerinrichting die op akoestische wijze dient 

aan te geven dat de instructeur het bedieningsorgaan van de 

bedrijfsreminrichting, van de koppeling of van het gaspedaal bedient of de 

bediening ervan verhindert. Wanneer deze verklikkerinrichting 

ingeschakeld wordt, wordt de goede werking ervan aangegeven door een 

verklikkerlichtje dat evenwel dooft wanneer het akoestische alarmsignaal in 

werking treedt. 

o Uitgerust zijn met een combinatie van achteruitkijkspiegels die zo 

aangebracht zijn dat leerling en instructeur, respectievelijk vanuit hun 

zitplaats, het verkeer achteraan en links kunnen observeren en in het 

bijzonder een ander voertuig kunnen waarnemen die reeds begonnen is met 

links inhalen en met een systeem dat de visualisering van de dode hoek 

mogelijk maakt. 

o Uitgerust zijn met veiligheidsgordels voor de bestuurder, de instructeur en 

de examinator. 

 

• De voertuigen van de categorie DE en D1E moeten uitgerust zijn met één of 

meer borden met het opschrift “rijschool” gevolgd door het erkenningsnummer van 

de rijschool die vooraan en achteraan duidelijk leesbaar moeten zijn van op een 

afstand van minstens 30 m, en verlicht of reflecterend, tussen zonsondergang en 

zonsopgang.  

Op het lesvoertuig mogen enkel de naam of maatschappelijke benaming van de 

rechtspersoon, de naam, het logo, het adres, het elektronische adres, het 

telefoonnummer en het faxnummer van de rijschool, publiciteit voor de activiteiten 

van de rijschool en berichten in het kader de verkeersveiligheid voorkomen. 

Bovendien mag de naam of maatschappelijke benaming van de rechtspersoon, de 

naam, het logo, het adres, het elektronisch adres, het telefoonnummer en het 

faxnummer van het bedrijf van personenvervoer, die het voertuig specifiek ter 

beschikking stelt aan de rijscholen in het kader van een rijopleiding, ook 

voorkomen op de voertuigen. 
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4 Toelating tot het praktijkexamen 

4.1 Algemene regel betreffende de toelating tot het praktijkexamen 

De verantwoordelijke van het centrum dient ter plaatse te beslissen of de 

weersomstandigheden het afnemen van de proeven mogelijk maken. 

 

In geval van een technisch tekort, mag een ander voertuig van hetzelfde type gebruikt 

worden, voor zover dit binnen een korte haalbare tijd kan plaatsvinden en dat dit geenszins 

het verloop van het examen en de programmatie ongunstig beïnvloed. 

 

Wanneer een tekortkoming (technisch of administratief) (stoplichten werken niet, 

fotokopijen van de boorddocumenten, enz.) binnen een korte haalbare tijd kan verholpen 

worden, mag men overwegen het praktijkexamen met een weinig vertraging te laten 

aanvatten. Deze vertraging mag geenszins het verloop van het examen en de programmatie 

ongunstig beïnvloeden. 

 

Ondanks een tekortkoming (ruitenwissers vooraan, dimlichten, achterlichten, mistlicht 

werken niet) kan in bepaalde omstandigheden toch beslist worden het examen te laten 

doorgaan. In dit geval zal men naast de aanduiding van het vak T op het examenprotocol, 

de opmerking 8 - diversen – aanduiden. De vastgestelde tekortkoming zal aangeduid 

worden op de achterzijde van het protocol dat voor het klassement bestemd is en in de 

memo van de informatica-toepassing indien voorhanden. 

 

4.2 Administratieve toelatingsvoorwaarden 

Om toegelaten te worden tot het praktijkexamen moet de examinator de documenten 

bedoeld bij de artikels 35 en 36 van het KB betreffende het rijbewijs van 23 maart 1998 

nazien. 

 

Bij een administratieve tekortkoming moet de examinator het vak A op het 

examenprotocol aanduiden en hij moet de reden van de eventuele stopzetting vermelden 

op de achterzijde van het protocol dat voor het klassement bestemd is en in de memo van 

de informatica-toepassing indien voorhanden. Wanneer de kandidaat vrijgesteld is van de 

scholing moet opmerking 9 «vrijstelling scholing» aangeduid worden. 

 

Indien één van de volgende documenten ontbreekt, zal de kandidaat niet toegelaten 

worden: 

- Het geldig identiteitsdocument (of een attest van verlies, afgeleverd door de 

gemeente van de woonplaats en voorzien van een foto en stempel). 

- Het geldig identiteitsdocument van de begeleider (of een attest van verlies, 

afgeleverd door de gemeente van de woonplaats en voorzien van een foto en 

stempel). 

- Het geldig rijbewijs van de begeleider (een attest van verlies mag, zelfs al is deze 

voorzien van een foto en stempel, NIET worden aanvaard). 

- Het Belgisch of Europees rijbewijs van de kandidaat ten minste geldig voor 

categorie B (of D) of voor een gelijkwaardige categorie (een attest van verlies mag, 

zelfs al is deze voorzien van een foto en stempel, NIET worden aanvaard). 
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- Het geldig voorlopig rijbewijs uitgereikt sedert meer dan één maand of het 

.getuigschrift van praktijkonderricht afgegeven door een erkende rijschool 

- Indien de kandidaat geen voorlopig rijbewijs heeft bekomen, het geldig 

geneeskundig attest of het geldig rijbewijs waarvoor reeds een geneeskundig attest 

voorgelegd werd. 

- Het geldige verzekeringsbewijs “Burgerlijke aansprakelijkheid” van het voertuig 

(of van het trekkend voertuig en van de aanhangwagen). 

- Het inschrijvingsbewijs van het voertuig (of van het trekkend voertuig en van de 

aanhangwagen). 

- Het groene nog geldige keuringsbewijs van de autokeuring, de technische fiche of 

het identificatierapport van het voertuig (of van het trekkend voertuig en van de 

aanhangwagen). 

 

Voor de examenvoertuigen van de categorie DE en de categorie D1E wordt er gevraagd 

dat de aanhangwagen een feitelijke totale massa heeft van minimum 800 kg. 

De kandidaat zal moeten kunnen aantonen dat hij dit gewicht bereikt: 

• Ofwel omdat de tarra van het voertuig dit gewicht bereikt 

• Ofwel met een weegbon die duidelijk de coördinaten van het voertuig herneemt, en 

afgegeven uiterlijk de werkdag vóór het examen voor de vrije begeleiding en 

minder dan 7 maanden voor de autorijscholen. Deze weegbon moet duidelijk 

volgende informatie bevatten:  

- identificatie van de weegschaal, de inschrijving van het voertuig, het gewicht in 

beladen toestand en de datum.  

Voor het praktisch examen vervolledigen de begeleider en de kandidaat het 

attest met betrekking tot de aard van de lading en het werkelijke gewicht van 

het beladen voertuig. 

• ofwel kan er duidelijk afgeleid worden wat het reële totaal gewicht is (indien de 

tarra = 750kg en indien 2 zakken van 50kg in de aanhangwagen geplaatst worden) 

dan is een weegbon niet verplicht (in geval van gerede twijfel, is een weegbon 

verplicht). 

Onder totale massa verstaat men massa in beladen toestand: “het geheel van de eigen 

massa van het voertuig en van de massa van zijn lading, met of zonder vervoerde 

personen”. 

 

Indien de kandidaat niet beschikt over een blanco schijf met homologatienummer (of een 

nummer « e ») aangepast aan de analoge tachograaf of indien er onvoldoende papier 

aanwezig is in de digitale tachograaf om het ticket af te drukken,, zal de kandidaat niet 

worden toegelaten tot het praktijkexamen op de openbare weg omwille van 

administratieve redenen. 
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4.3 Technische toelatingsvoorwaarden 

Basisvoorwaarden 

Om toegelaten te worden tot het praktijkexamen moet het examenvoertuig voldoen aan de 

voorwaarden gesteld in artikel 8 of 12 (overgangsmaatregelen) van het KB betreffende het 

rijbewijs van 15 juli 2004 

 

Wanneer het voertuig niet voldoet aan de gestelde voorwaarden, zal de praktische proef op 

de openbare weg niet plaatsvinden. 

 

In geval van een technisch tekort, mag een ander voertuig van hetzelfde type gebruikt 

worden, voor zover dit binnen een korte haalbare tijd kan plaatsvinden en dat dit geenszins 

het verloop van het examen en de programmatie ongunstig beïnvloed. 

 

In geval van een technische tekortkoming, zal de examinator het vak T op het 

examenprotocol aanduiden en hij moet de reden voor een eventueel stopzetten van het 

examen vermelden op de verso-zijde van het examenprotocol dat bedoeld is voor het 

klassement en in de memo van de informatica-toepassing indien voorhanden.  
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Technische controle van het voertuig 

 

Het examenvoertuig moet eveneens technisch in orde zijn. De technische controle zal bij 

het begin van het examen als volgt uitgevoerd worden: 

 

• De examinator zal echter terzelfdertijd als de kandidaat nagaan of het voertuig 

technisch in orde is. Hij zal ook bijzondere aandacht besteden aan het feit of het 

voertuig is uitgerust met een L-kenteken (vrije begeleiding). 

 

De controle herneemt de volgende punten: 

▪ Lichten 

De examinator vraagt de kandidaat zijn stoplichten, zijn dimlichten, zijn grootlichten 

en zijn mistlichten te laten oplichten en zal de werking ervan vooraan en achteraan 

nakijken. 

▪ Richtingaanwijzers 

De examinator vraag de kandidaat zijn beide richtingaanwijzers te doen oplichten en 

zal de werking ervan vooraan en achteraan nakijken. 

▪ Geluidstoestel 

De examinator vraag de kandidaat het geluidstoestel te activeren. 

▪ Ruitenwissers 

De examinator vraagt de kandidaat zijn ruitenwissers en sproeikoppen te activeren om 

na te gaan of de bladen van de ruitenwissers niet beschadigd zijn en dat het product 

komende uit de sproeikoppen tot op de voorruit komt (niet verstopte sproeikoppen) 

Tijdens deze controle is het de kandidaat toegelaten de bladen van de ruitenwissers op 

te heffen van de voorruit. 

▪ Handrem 

De examinator kijkt de aanwezigheid en de werking van de handrem na. 

▪ L-kenteken 

De examinator kijkt de aanwezigheid van het L-kenteken na. 

▪ Bijkomende achteruitkijkspiegel 

De examinator kijkt de aanwezigheid van de bijkomende achteruitkijkspiegel na. 

▪ Koetswerk 

De examinator vraagt de kandidaat rond zijn voertuig te stappen en na te gaan of het 

koetswerk nergens beschadigd is. 

▪ Banden 

De examinator vraagt de kandidaat na te kijken of de hoofdgroeven van zijn banden 

nog voldoende diep zijn en of zijn banden nog behoorlijk opgepompt zijn. 

▪ Chassisnummer 

De examinator controleert of het nummer overeenkomt met de documenten van het 

voertuig en het identificatieplaatje. 

 

Het examen op de openbare weg zal in volgende gevallen nooit plaatsvinden: 

- geen reglementair L-kenteken voor de vrije begeleiding of geen paneel met het 

opschrift “Rijschool” of geen identificatienummer voor de voertuigen van de 

rijschool 

- geen reglementaire achteruitkijkspiegel 

- diepte van de hoofdgroeven van de banden onvoldoende 

- afwezigheid van gesloten koetswerk of dekzeil 

- indien het voertuig een snijdende rand vertoont 
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- slechte werking van de handrem 

- vastzittende deur 

- indien de selectieknop van de tachograaf om de verschillende types activiteiten te 

registreren, niet werkt 

- indien de tachograaf niet in orde is 

- indien het voertuig niet uitgerust is van zijdelingse en/of achterwaartse 

reflectoren 

- indien het voertuig niet uitgerust is met spatborden aan de achterwielen. 

- indien de examinator vaststelt dat de vervaldatum van een van de 

brandblussers minimum 6 maanden voorbij is 

- indien één van volgende uitrustingen stuk is en niet tijdig hersteld kan worden: 

• stoplicht 

• geluidstoestel 

• richtingaanwijzer 

• snelheidsmeter 

Het examen op de openbare weg mag plaatsvinden indien de volgende uitrustingen niet 

werken voor zover hun werking niet nodig is tijdens het examen: 

• dimlichten 

• achterlichten 

• mistlicht achteraan 

• ruitenwissers 

• ontwasemingsinstallatie 

Indien door samenloop van omstandigheden, het gebruik van deze uitrusting toch nodig is, 

zal het examen stopgezet worden omwille van een technische panne. 

 

Indien desondanks een technisch defect, het examen toch kan doorgaan op de openbare 

weg, zal er in het belang van de algemene verkeersveiligheid gevraagd worden het nodige 

te doen om dit defect zo snel mogelijk te herstellen. 

 

De examinator moet het vak T op het examenprotocol aanduiden en hij moet de reden voor 

een eventueel stopzetten van het examen vermelden op de verso-zijde van het 

examenprotocol dat bedoeld is voor het klassement en in de memo van de informatica-

toepassing indien voorhanden. 

 

Het rijbewijsexamen mag geen uitgebreide technische controle worden. Dus wanneer 

bijvoorbeeld de reflectoren slecht geplaatst zijn, of er ontbreekt een reflector of één van de 

reflectoren is beschadigd, zal de examinator dit melden maar zal om die reden het examen 

niet stopzetten. 

 

Enkel bij een ernstig gebrek of wanneer de veiligheid van het voertuig, van de inzittenden 

of van de andere weggebruikers in het gedrang komt, zal de examinator het examen 

stopzetten omwille van technische redenen. 

 

Analoge tachograaf en digitale tachograaf 

 

• het examenvoertuig moet uitgerust zijn met een tachograaf in goede staat van 

werking 

  



 
 

GOCA©2019 – VM Cat. D DE OW VAK – MOW – IN 01/03/2019 

PRINT DATE: 11/05/2021 Page 22 of 111 

5 Examenomloop 
 

De examencentra worden verplicht omlopen op te stellen met gelijke moeilijkheidsgraad. 

 

De volgende elementen dienen (indien mogelijk) voor te komen in de loop van het examen : 

 

Snelheidsbeperkingen 

Autosnelweg - Autoweg - Weg met snelheidsbeperking van 120 km/h 

Weg met een snelheidsbeperking van 70 km/u 

Weg met een snelheidsbeperking van 90 km/u 

Woonerf - Zone met snelheidsbeperking 30 km/u 

Openbare weg verdeeld in meer dan 2 rijstroken 

Openbare weg met één rijstrook 

Kruispunten 

Naar rechts afdraaien 

Naar links afdraaien 

Voorrang van rechts 

Wegmarkeringen 

Wegmarkeringen: voorsorteringspijlen 

Wegmarkeringen: pijl naar links 

Wegmarkeringen: pijl naar rechts 

Wegmarkeringen: pijl in het midden 

Opstelvak fietsers 

Dambordmarkering 

Verkeerslichten 

Driekleurige verkeerslichten 

Verkeersknipperlichten 

Bijzondere verkeerssituaties 

Autobushalte 

Overweg 

Rotonde met 1 of meerdere rijstroken 

Verkeersgeleiders 

Openbare weg voorzien van verhoogde inrichting 

Fietspad 

Afdaling 
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Helling 

Openbare plaats 

Tunnel 

Omloop binnen/buiten de bebouwde kom  

Gemengde omloop 

 

Men dient omlopen te vermijden waarin men gedurende vrij lange tijd enkel de rijtechniek 

kan beoordelen (zoals op kleine buitenwegen waar één enkel rijstrook voorzien is in beide 

richtingen). De omlopen dienen wel degelijk zulke buitenwegen waar één enkel rijstrook 

voorzien is in beide richtingen, te omvatten, aangezien deze toelaten het rijgedrag van de 

kandidaat ten opzichte van andere weggebruikers te beoordelen. 

 

Door dwingende omstandigheden kan de omloop gewijzigd worden, wat vervolgens 

vermeld wordt op het examenprotocol. 

 

De tijdsduur van de proef op de openbare weg bedraagt minimum 90 minuten. Indien zich 

in de omloop onvoorziene stopplaatsen voordoen, zal de omloop worden aangepast teneinde 

rekening te houden met deze onvoorziene tijdsomstandigheden en de totale tijdsduur van de 

proef niet te wijzigen. 
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6 Beoordeling 

6.1 Algemeen 

De examinator heeft tot taak na te gaan of de kandidaat het minimum van prestaties bereikt 

en voldoende veiligheidswaarborgen biedt, die nodig zijn om in het verkeer te rijden en 

verdere rijervaring op te doen  

 

Om de manier van rijden op de openbare weg te beoordelen, zal de examinator zich 

baseren op een tevoren vastgesteld schema van observaties, alsmede op zijn vorming en op 

zijn rijervaring. 

 

Dit schema van observaties bevat de volgende 10 rubrieken: 

1. Bediening van het voertuig (inbegrepen het rationeel, het economisch, comfortabel 

en milieuvriendelijk rijden) 

2. Plaats op de openbare weg 

3. Bochten 

4. Kruisen en inhalen 

5. Richtingsverandering 

6. Voorrang 

7. Verkeerslichten en bevelen 

8. Snelheid en verkeersinzicht 

9. Gedrag ten overstaan van andere weggebruikers 

10. Defensief rijden 

 

Opmerking 

 

- Fouten van de kandidaat tegen de verkeersreglementering worden beoordeeld in de 

rubrieken andere dan 1 en 10. 

 

- Niet defensief rijgedrag van de kandidaat dat niet strikt een fout tegen de 

verkeersreglementering betekent wordt beoordeeld in rubriek 10. 

 

- Het naleven van de regels aangaande het rationeel, het economisch, het 

comfortabel en milieuvriendelijk rijden, wordt beoordeeld in rubriek 1. Deze regels 

zullen dus voornamelijk vanuit een technisch standpunt worden bekeken 

(kijktechniek, remtechniek, schakeltechniek, techniek in het wijzigen van 

richting,...). De veiligheid dient steeds voor te gaan op de eerbied van deze regels. 

 

- Het kunnen onderhouden van een gesprek terwijl men zijn voertuig beheerst, wordt 

beoordeeld in rubriek 1. 

 

- Het stoppen en opnieuw vertrekken in het verkeer, wordt beoordeeld in rubriek 1. 

6.2 Aantekeningen op het examenformulier 

Met als doel de beoordeling zo objectief mogelijk te maken, vindt zij plaats op drie 

verschillende niveaus: 
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1) Tijdens het examen van de kandidaat, observeert de examinator en maakt hij 

aantekeningen op het examenprotocol door wegingen toe te kennen t.o.v. de 

onderrubrieken wanneer de kandidaat fouten begaat. 

2) Op het einde van het examen, beslist de examinator of hij al dan niet de fout 

weerhoudt en zal al dan niet het vakje zwart kleuren t.o.v. de betrokken 

onderrubriek. De examinator zal de fout slechts weerhouden indien zij duidelijk is 

en/of herhaald wordt. 

3) De examinator kent een beoordeling toe aan de hoofdrubriek. 

 

1. De examinator mag op het examenprotocol, voor eigen gebruik, tijdens het 

examen, aantekeningen maken (wegingen van de fouten: Licht – Middelmatig – 

Ernstig – Zwaar). 

 

 
 

Deze pro-memorie aantekeningen moeten gebeuren naast de kolom voorbehouden 

voor de weerhouden fouten (vakjes). 

 

Deze pro-memorie aantekeningen gemaakt tijdens de rit zullen de examinator 

toelaten om, op het einde van de proef, de fouten op te tekenen (zwarte vakjes) die 

hij weerhoudt voor zijn beoordeling van iedere rubriek. 

 

2. Teneinde de beoordeling voor elke rubriek afzonderlijk te kunnen maken zal de 

examinator, op het einde van het examen, op het examenprotocol het vakje zwart 

maken naar aanleiding van de weerhouden fouten. 

 
In het geval van de toekenning van een “Slecht” voor één van de redenen beschreven 

in punt 6.4 van de huidige introductie, zal de fout en de beoordeling toegekend 

worden tijdens het examen en zal dit stopgezet worden. 
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In geen geval zal dezelfde fout aanleiding geven tot het zwart kleuren van meerdere 

onderrubrieken. 

Voorbeeld: een kandidaat remt plots op een kruispunt waar hij voorrang heeft en 

verleent onnodig voorrang aan het voertuig waarop hij voorrang had. In dit geval 

zullen er geen twee vakjes 6.1 onnodig verlenen en 8.6 plots remmen zwart gekleurd 

worden, maar enkel het vakje met de hoofdfout nl. 8.6 plots remmen. De examinator 

mag eveneens met een pijl verwijzen naar rubriek 6.1 om zich de omstandigheden te 

herinneren waarin dit plots remmen heeft plaatsgevonden. 

 

Opmerkingen 

 

De zwartgemaakte vakjes, die het mogelijk maken het soort begane fouten aan te 

duiden, geven geen nauwkeurige beschrijving van de ernst van deze fouten. Eenzelfde 

aantekening kan dus met verschillende beslissingen overeenstemmen. 

 

Wanneer er zich een abnormale situatie voordoet: wegmarkeringen niet conform aan 

de wetgeving, borden niet zichtbaar, ... dient men deze te neutraliseren. Om het even 

welke houding de kandidaat aanneemt tegenover deze situatie, zal de examinator geen 

beoordeling toekennen. 

 

3. In functie van de weerhouden fouten, hun graad van ernst, hun herhaaldelijk 

karakter en de omstandigheden waarin deze fouten begaan werden, zal de 

examinator een beoordeling toekennen aan de hoofdrubriek: Slecht – 

Onvoldoende – Voorbehoud - Goed 
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6.3 Wegingen 

Het gedeelte openbare weg van het vademecum herneemt elke rubriek van het protocol en 

beschrijft er onderrubriek per onderrubriek alle fouten die de kandidaat kan begaan. 

 

Tegenover elke fout, stelt het vademecum een weging voor. De wegingen wijzen de 

examinator op de ernst van de fout in kwestie. De wijze van beoordelen wordt volledig 

overgelaten aan de appreciatie van de examinator die bovendien rekening zal moeten 

houden met de omstandigheden en het uitgesproken of bevestigende karakter van de fout. 

 

De vier wegingen zijn de volgende: 

• L: Licht 

• M: Matig 

• E: Ernstig 

• Z: Zwaar 

 

Wanneer de kandidaat een fout begaat met als weging Z (zwaar) brengt dit voor de rubriek 

onmiddellijk minstens de beoordeling Onvoldoende met zich mee. 

 

6.4 Beslissing – Uitslag 

Op het einde van het examen wordt elk van de tien rubrieken afzonderlijk beoordeeld op 

basis van de weerhouden fouten: 

 

Slecht – Onvoldoende – Voorbehoud – Goed 

En de examinator zal, per rubriek, het overeenstemmend vakje zwart maken. 

Voor de rubriek 10 mag hij echter nooit een “Slecht” toekennen. 

 

Hij zal alleen een “Slecht” aantekenen in volgende drie gevallen: 

• Indien de kandidaat rijfouten begaat of een gevaarlijk rijgedrag vertoont 

waarbij hij de veiligheid van het examenvoertuig, zijn passagiers of andere 

weggebruikers direct in gevaar brengt (KB 23/03/1998 bijlage 5). Enkel 

gevallen van reële in gevaar brenging komen in aanmerking. In deze gevallen 

zal opmerking 1”Gevaarlijk rijgedrag” vermeld worden. 

• Indien de kandidaat een rijgedrag heeft dat strijdig is met een goede 

beroepshouding. Deze fouten staan duidelijk vermeld in de rubrieken van het 

vademecum. 

• Indien de kandidaat één van volgende fouten begaat. Deze fouten worden door 

overeenkomst als onaanvaardbaar beschouwd, zelfs indien deze geen 

gevaarlijke situatie teweeg hebben gebracht: 
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• Wanneer de kandidaat een verkeersbord C1 – 3 (M 2-3) – 5 – 21 – 22 – 23 – 25 – 

27 – 29 – F99a – F99b – F99c – F103 voorbijrijdt zonder zelf zijn fout te 

herstellen. 

• Wanneer de kandidaat een verboden rijbaan gebruikt, een rijbaan die niet 

gesignaleerd wordt door verkeersborden die de toegang verbieden. 

• Wanneer de kandidaat langs de verkeerde kant van het bord D1 - D5 rijdt. 

• Wanneer de kandidaat meer dan 4 keer blokkeert 

• Wanneer de kandidaat in de tegenovergestelde richting rijdt. 

• Wanneer de kandidaat helemaal geen rekening houdt met het STOP-bord. 

• Wanneer de kandidaat een rood licht overschrijdt. 

• Wanneer de kandidaat een rijbaan gebruikt boven dewelke een rood licht in de 

vorm van een kruis is geplaatst. 

• Wanneer de kandidaat zich op een spoorweg begeeft als het rood licht knippert of 

als de slagboom gesloten of in beweging is. 

• Wanneer de kandidaat niet gehoorzaamt aan de bevelen van een bevoegd persoon. 

• Wanneer de kandidaat geen rekening houdt met de aanwijzingen van een 

signaalgever. 

 

Buiten de hierboven vermelde gevallen, wordt de beoordeling “Slecht” nooit 

toegekend. 

 

Hij zal “Onvoldoende” aantekenen indien hij meent dat de kandidaat, voor deze rubriek, 

ernstige of veelvuldige fouten heeft gemaakt zonder echter een reële in gevaar brenging te 

hebben veroorzaakt of zonder één van de hierboven vermelde fouten te hebben gemaakt. 

 

Hij zal “Voorbehoud” aantekenen indien hij meent dat de kandidaat, voor deze rubriek, 

fouten heeft gemaakt die niet toelaten dat de rubriek in haar geheel als “Goed” kan 

beoordeeld worden, zonder dat de ernst of het aantal van deze fouten van zulke aard zijn, 

dat ze een beoordeling “Onvoldoende” zouden rechtvaardigen. 

 

Hij zal “Te verbeteren” aantekenen indien hij van mening is dat de kandidaat zich, wat de 

rubriek in haar geheel betreft, veilig heeft gedragen maar dat bepaalde onderrubrieken te 

verbeteren zijn. 

 

Hij zal “Goed” aantekenen indien hij van mening is dat de kandidaat zich, wat de rubriek 

in haar geheel betreft, veilig heeft gedragen. 

 
Het is op basis van de beoordeling voor elk van de tien rubrieken dat de examinator 

vaststelt (cfr. de hierna vermelde beslissingsregel) of de kandidaat geslaagd of uitgesteld is 

en hij maakt het overeenstemmend vakje zwart op het examenprotocol. 
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De kandidaat wordt uitgesteld wanneer: 

 

1. één rubriek met “Slecht” werd beoordeeld. 

De proef wordt stopgezet wanneer tijdens de rit één rubriek met “Slecht” 

werd beoordeeld. 

2. twee rubrieken met “Onvoldoende” werden beoordeeld. 

3. één rubriek met “Onvoldoende” en twee met “Voorbehoud” werden 

beoordeeld. 

4. vier rubrieken met “Voorbehoud” werden beoordeeld. 

 

Gezien de strengheid van de beslissingsregel voor het slagen van de praktische proef (met 

bijvoorbeeld 1 “Onvoldoende” en 2 “Voorbehoud” is de kandidaat uitgesteld) is het 

evident dat de beoordeling “Goed” betekent dat de kandidaat zich, wat de rubriek in haar 

geheel betreft, veilig heeft gedragen, zonder daarom reeds te getuigen van een perfect 

rijgedrag; dit laatste kan natuurlijk niet van een beginneling gevraagd worden. 

 

Zoals overeengekomen, indien de examinator tijdens het examen twijfelt over een 

gemaakte fout zal zijn beslissing altijd in het voordeel van de kandidaat genomen worden. 

 

 
Het examen begint vanaf dat de examinator de richtlijnen gegeven heeft. 

Het examen is beëindigd wanneer de kandidaat het voertuig tot stilstand gebracht heeft op 

de plaats aangeduid door de examinator en zijn handrem opgezet heeft, de motor heeft 

stilgelegd en dat de kandidaat de tachograafschijf aangevuld heeft. De examinator zal de 

kandidaat vragen zijn voertuig tot stilstand te brengen op een plaats waar het geen hinder 

veroorzaakt voor het verkeer en dat het geen bijzondere moeilijkheden oplevert. 

De eventuele begane fouten voor het begin van het examen of na het beëindigen hiervan 

zullen niet in aanmerking genomen worden voor de evaluatie van het examen. 

 

De examinator zal de kandidaat helpen om achteruit te rijden, door het voertuig te verlaten, 

om de kandidaat te begeleiden tijdens uitzonderlijke situaties (bijvoorbeeld de straat 

waarin de kandidaat zich begeeft, wordt versperd door een voertuig die stilstaat om 

goederen te laden en lossen) of wanneer de kandidaat een verkeersbord C of F voorbij rijdt 

zonder zelf zijn fout te herstellen. 



 
 

GOCA©2019 – VM Cat. D DE OW VAK – MOW – IN 01/03/2019 

PRINT DATE: 11/05/2021 Page 30 of 111 

7 Stopzetting van het examen 
 

Mogelijke redenen 

 

- verkeersgevaarlijk rijden (KB 23/03/1998 art 39 § 5) 

De examinator zal in dit geval de betrokken rubriek met een “Slecht” beoordelen 

en opmerking 1 “Verkeersgevaarlijk rijden” aanduiden. 

 

- toekennen van een “Slecht” tijdens het examen. 

 

- tussenkomst van de instructeur of begeleider (KB 23/03/1998 art. 39 § 5). In dit 

geval zal de examinator de fout van de kandidaat op het examenprotocol vermelden 

en opmerking 7 “Tussenkomst van de instructeur” aanduiden. 

 

- tussenkomst van de examinator. In dit geval zal de examinator de fout van de 

kandidaat op het examenprotocol vermelden en opmerking 12 “Tussenkomst van 

de examinator” aanduiden. 

 

- Zich niet houden aan de richtlijnen van de examinator en dit na een voorafgaande 

verwittiging. (KB 23/03/1998 art. 39 § 5). In dit geval dient er geen beoordeling 

gegeven te worden voor dit probleem, maar opmerking 11 “Niet naleven van de 

richtlijnen” dient aangekruist te worden. 

 

- onvoldoende verkeersdeelname – de kandidaat neemt niet op normale wijze deel 

aan het verkeer en toont systematisch dat hij daartoe niet in staat is. 

In dit geval, zal er geen enkele beoordeling toegekend worden, maar rubriek 10 

“Onvoldoende verkeersdeelname” dient aangekruist te worden. 

 

In alle hierboven vermelde gevallen wordt de kandidaat uitgesteld. 

 

- op verzoek van de kandidaat (opmerking 6) 

 

- op verzoek van de instructeur of begeleider (opmerking 5) 

 

- defect voertuig (opmerking 2) 

 

- verkeersgevaarlijk voertuig (opmerking 3) 

 

- aanrijding (opmerking 4) 

 

- in geval van heirkracht (slechte weersomstandigheden, onpasselijkheid van de 

kandidaat, ...) (opmerking 8) 

Bij de hierboven vermelde gevallen, wordt het examen stopgezet. De examinator kan 

het slagen of mislukken toekennen indien hij oordeelt voldoende te hebben gezien om 

een beslissing te kunnen uitspreken. Zoniet zal er géén enkele beoordeling toegekend 

worden 
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De opeenvolging van fouten, die ten slotte tot het mislukken kunnen leiden, volstaan 

niet om de stopzetting van het examen te rechtvaardigen. 

 

Procedure 

 

Indien het examen wordt stopgezet dan duidt de examinator de kortst mogelijke weg aan 

om terug naar het examencentrum te rijden. 

De examinator geeft onmiddellijk de reden weer welke aanleiding heeft gegeven tot het 

stopzetten van het examen behalve indien er bijzondere omstandigheden zijn die hem dit 

niet toelaten (zenuwachtige of agressieve kandidaat). 

 

Indien het examen wordt stopgezet, dient de examinator het examenprotocol aan te vullen 

met alles wat hij heeft kunnen waarnemen tussen het vertrek aan het examencentrum en de 

aankomst. 

 

Voor zover de stopzetting geen gevolg is van heirkracht, moet de examinator  een “Slecht” 

toekennen voor de eventueel betrokken rubriek alsook de corresponderende opmerking 

toevoegen. 

 

De examinator moet een beoordeling toekennen voor de rubrieken die waargenomen zijn 

kunnen worden. 

Indien een rubriek werd beoordeeld als “Goed”, mag de examinator indien hij het nodig 

acht, de onderrubrieken die te verbeteren zijn met het oog op een volgend examen, 

toevoegen. 

 

Indien de gevolgde omloop niet heeft toegelaten om bepaalde rubrieken te beoordelen, zal 

de examinator geen enkele beoordeling toekennen. In dit geval, zal men in de informatica-

toepassing, indien voorhanden, bij het inbrengen van de resultaten de beoordeling “Goed” 

die er reeds staat, wissen met de spatiebalk. 

 

Zo ontvangt de kandidaat zijn resultatenblad (wanneer de informatica-toepassing dit blad 

kan afdrukken), met de vermelding van: 

• resultaat: uitgesteld 

• de opmerking die betrekking heeft op het uitstel 

• de eventuele rubriek die het uitstel veroorzaakt heeft 

• de beoordeelde rubrieken 

• de te verbeteren onderrubrieken in de rubrieken met een beoordeling “Goed” 

• de niet-beoordeelde rubrieken 

 

In alle gevallen, zal de examinator een korte beschrijving geven van de reden waarom het 

examen werd stopgezet of onderbroken, dit kan op de verso-zijde van het examenformulier 

dat bestemd is voor het klassement en in de memo van het examen (wanneer de 

informatica-toepassing het toelaat). 
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8 Richtlijnen 
 

8.1 Richtlijnen te geven door de examinator VOOR de aanvang 

van de proef op de openbare weg 

 

De examinator zegt aan de kandidaat: 

 

« Mvr, Jfr, Mr., aangezien u geslaagd bent voor de proef op het privé terrein, gaan wij nu 

starten met de proef op de openbare weg. 

 

De afspraken zijn zoals volgt: ik geef de algemene richtlijnen betreffende de te volgen 

route. Ik zal u vragen de duidelijk herkenbare indicaties (verkeersborden) op te volgen. U 

dient dus zelf te oordelen of een richtingwijziging naar links of naar rechts vereist wordt 

(*). 

 

Tijdens de proef mag u op elk ogenblik op een reglementaire wijze stoppen teneinde uw 

zichtbaarheid vooraan, achteraan of aan de zijkanten te verbeteren door bijvoorbeeld uw 

ruiten te reinigen, uw achteruitkijkspiegels te regelen of uw positie achter het stuur te 

verbeteren. 

 

Tijdens de proef zal ik u op een gegeven ogenblik vragen te stoppen alsof u passagiers uit 

uw voertuig zou laten stappen. 

 

Op een ogenblik dat ik zal kiezen in de loop van de proef, is het mogelijk dat ik een 

gesprek met u start. 

 

Het is vanzelfsprekend dat u tijdens de proef de wegcode dient te eerbiedigen en uw 

snelheid dient aan te passen aan het verkeer. » 

 

De examinator zegt aan de begeleider (aan de instructeur): 

 

« Mvr., Jfr., Mr. , u weet dat u niet mag tussenkomen door aanduidingen of tekens te geven 

of door de ruitenwissers, de ontdooier, de ontwaseming, de verwarming aan te zetten of 

door de voorruit aan uw kant proper te maken. Dit heeft uiteraard het stopzetten van het 

examen tot gevolg. » 
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De examinator zegt aan de kandidaat: 

 

« Is alles duidelijk? Heeft u nog vragen  ? Dan gaan we vertrekken. » 

 

(*) Het spreekt voor zich dat de examinator de kandidaat niet op een verkeerd spoor 

mag brengen door hem een richting aan te wijzen waardoor de kandidaat zich zou 

begeven in een weg met verkeersbord « verboden richting » of « verboden 

toegang ». 

 

Draagbare telefoons moeten uitgeschakeld worden tijdens het praktisch examen. 

 

8.2 Richtlijnen gedurende het examen 

- De examinator moet steeds duidelijk en tijdig de te volgen richting aanwijzen. 

- Wanneer de omloop langs een rotonde gaat met vele belangrijke uitgangen, zal 

de examinator de in te slagen rijrichting herhalen alvorens de rotonde op te 

rijden. 

- Wanneer bijzondere omstandigheden de kandidaat niet toelaten om de wegcode 

te respecteren, zal de examinator onmiddellijk helpen om de moeilijke punten 

te overschrijden en zal niets op het examenprotocol vermelden. Wanneer er 

bvb. een defect voertuig de rechterrijstrook verspert op een rijbaan met twee 

rijstroken gescheiden door een doorlopende witte lijn, zal de examinator de 

kandidaat onmiddellijk melden om de witte lijn te overschrijden. De 

examinator zal niet wachten tot de kandidaat vraagt wat hij moet doen of tot hij 

aantoont dat hij de moeilijkheid gezien heeft alvorens in te grijpen. Het doel 

van het examen bestaat er niet in na te gaan of de kandidaat, tijdens een examen 

die op zich reeds stresserend is, kan kiezen tussen het naleven van de wegcode 

of het gebruiken van het gezond verstand. 

- De examinator zal de kandidaat niet vrijwillig in de fout laten gaan door hem 

bvb. te doen inslaan in een verboden rijbaan. 

- Wanneer de weg die zich voor de kandidaat bevindt een doodlopende weg is, 

zal de examinator aan de kandidaat de te volgen weg aanduiden om te 

vermijden dat de kandidaat de doodlopende straat inrijdt en hij verplicht is een 

manoeuvre uit te voeren die buiten het kader van het examen valt. 

- Wanneer de kandidaat zich voor een C1 of een C3 bevindt en indien hij de 

keuze heeft om links of rechts in te slaan, dan MOET de examinator hem de te 

volgen weg aanduiden. 

Wanneer de kandidaat zich daarentegen voor een C1 of een C3 bevindt en er 

maar één mogelijke weg is, zal er geen enkele richtlijn gegeven worden, de 

kandidaat zal voor zichzelf moeten uitmaken of hij links of rechts moet inslaan 

om de toegelaten rijbaan op te rijden. 

 

De proef op de openbare weg moet stopgezet worden indien de kandidaat zich niet 

houdt aan de richtlijnen van de examinator en dit na een voorafgaande verwittiging. 
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Zo zal voor een kandidaat, die bij een kruispunt, de aangeduide richting niet volgt, de 

richtlijn herhaald worden en er zal hem medegedeeld worden dat wanneer dit zich 

nogmaals voordoet het examen zal stopgezet worden. GEEN ENKELE beoordeling 

mag toegekend worden voor het niet naleven van de richtlijnen. 

Indien de kandidaat een tweede maal de aangeduide richting niet naleeft, wordt het 

examen stopgezet en de kandidaat is uitgesteld. 

 

Het spreekt voor zich dat dit enkel kan toegepast worden indien de richtlijnen tijdig 

werden medegedeeld en voldoende verstaanbaar waren voor de kandidaat. 

 

Hetzelfde geldt voor de kandidaat die niet voldoende deelneemt aan het verkeer. 

Alvorens te starten op de openbare weg, geeft de examinator de algemene richtlijnen 

en meldt hij aan de kandidaat dat hij moet deelnemen aan het verkeer. Indien de 

kandidaat, tijdens het examen, niet voldoende aan het verkeer deelneemt, zal de 

examinator hem dit herhalen en hem melden dat indien dit doorgaat het examen zal 

stopgezet worden. 

Indien na deze herinnering de kandidaat zijn houding niet aanpast, wordt het examen 

stopgezet en kent de examinator een mislukking toe. 

 

De examinator moet niet de uiterst moeilijke situaties opzoeken. Het heeft geen zin de 

kandidaat in een situatie te plaatsen die voor niemand duidelijk is, zelfs niet voor de 

specialisten, om dan van de kandidaat te verwachten dat hij zich uit dergelijke situatie 

kan redden. Het doel van het examen is na te gaan of de kandidaat zich kan redden in 

een normale verkeerssituatie. De examinator moet dus de situaties, die buiten het 

normale kader vallen, vermijden en indien dit niet mogelijk is dient hij deze te 

neutraliseren t.t.z. geen beoordeling toekennen indien de kandidaat een fout begaat 

(voor zover er uiteraard geen in gevaar brengen bestaat). 

 

8.3 Mededeling van de uitslag 

De examinator zegt tegen de kandidaat: 

 

« Mej., Mevr., Mr. X, 

Uw rijexamen was globaal beschouwd tamelijk goed (goed, zeer goed) en u hebt bewezen 

dat uw manier van rijden voldoende veilig is om u toe te laten verder rijervaring op te 

doen. 

 

U bent geslaagd. 

 

Wel vestig ik uw aandacht op het volgende...  » 

 

(Hierna volgen de voornaamste punten die voor verbetering vatbaar zijn, gebaseerd op de 

aantekeningen op het examenformulier. Deze mededeling mag geenszins het karakter van 

een les hebben.) 
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OF 

 

« Mej., Mevr., Mr. X 

Uw rijexamen van vandaag toont aan dat u aan de vereiste minimumvoorwaarden nog niet 

voldoet en dat uw rijgedrag nog niet voldoende veilig is. 

 

U bent uitgesteld. 

 

U moet dus uw scholing vervolledigen. 

Ik vestig uw aandacht op het volgende...  » 

 

(Hierna volgen de voornaamste punten die voor verbetering vatbaar zijn, gebaseerd op de 

aantekeningen op het examenformulier. Deze mededeling mag geenszins het karakter van 

een les hebben.) 

 

De examinator zal eveneens de positieve punten vermelden zowel bij de kandidaten die 

geslaagd zijn als bij de kandidaten die uitgesteld zijn. 

 

Op het einde van elk praktijkexamen zal de kandidaat, al dan niet geslaagd, zijn 

resultatenblad ontvangen met de aanduidingen van de gemaakte fouten. 
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9 Examenprotocol 
Examenprotocol – Categorie D1, D, D1E, DE / (Rijbewijs &) VAK: Proef op de openbare weg 
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10 Omstandige beschrijving van de tien rubrieken 

 
Voorbeeld: 

______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

1.4 Stuur en zithouding 

 
Art. 8.3. 2de alinea 

 
E Zijn voertuig niet voortdurend goed in de hand hebben. 
 (het stuur achteloos vasthouden, met één hand sturen).. 
 

M Duidelijke slechte zithouding achter het stuur. 

(De kandidaat voor het begin van de proef mededelen dat hij steeds mag stoppen om 

zijn zithouding achter het stuur te verbeteren). 

Het feit zijn zitplaats al rijdend in te stellen en dan vooral het voorwaarts instellen 

moet beschouwd worden als een gevaarlijke beweging. Inderdaad indien de zitplaats 

volledig terug naar achteren schuift raakt de bestuurder de pedalen niet meer of zelfs 

het stuur! De examinator zal de beoordeling “Slecht” toekennen. 

______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

1.4 Stuur en zithouding 

Kernwoord dat terug te vinden is op het examenprotocol. 

______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Vb: M-E = van matig tot ernstig 

L = Licht 

M = Matig 

E = Ernstig 

Z = Zwaar 

 

Typeweging van de ernst van de begane fout. 

 

Dit is slechts een leidraad en het blijft aan de examinator te oordelen of de begane fout 

lichter, gelijk of zwaarder is dan de gegeven typeweging, rekening houdend met de 

werkelijke omstandigheden. 

 

De weging “Zwaar” toekennen aan een fout zal onmiddellijk de beoordeling 

“Onvoldoende” met zich meebrengen. 

_________________________________________________________________________ 
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Art. 8.3. 2de alinea 
 
E Zijn voertuig niet voortdurend goed in de hand hebben 
 

Lettertype ERAS LIGHT ITC: verwijst naar het overeenstemmend artikel van de 

wegcode. (Enkel indien het gaat om een fout mbt de wegcode.) 

 

 

M Duidelijke slechte zithouding achter het stuur. 

 

Lettertype Times New Roman: Fout beoordeeld in het kader van het examen maar 

die geen betrekking heeft tot de wegcode. 

 

 

Het feit zijn zitplaats al rijdend in te stellen en dan vooral het voorwaarts instellen 

moet beschouwd worden als een gevaarlijke beweging. Inderdaad indien de zitplaats 

volledig terug naar achteren schuift raakt de bestuurder de pedalen niet meer of zelfs 

het stuur! De examinator zal de beoordeling “Slecht” toekennen. 

 

Lettertype Times New Roman italic: Commentaar op de te volgen procedure en de 

eventuele toe te kennen beoordelingen. 
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1 Rubriek 1: BEDIENING VAN HET VOERTUIG  

1.1 Veiligheidsgordel 

Art. 35.1, 1ste alinea 
 
 Als bestuurder of passagier van auto’s geen veiligheidsgordel dragen op de 

plaatsen, die ermee uitgerust zijn, behalve bij vrijstelling volgens art. 35.2. 
 

Art. 35.1.3 
 
L De veiligheidsgordel niet op een correcte wijze gebruiken of dragen. 

Indien de kandidaat gebruik maakt van een om het eender welk voorwerp om te verhinderen 

dat de veiligheidsgordel tegen zijn lichaam komt of door hem bvb. met een wasknijper aan 

te spannen, zodanig dat men verhindert dat de veiligheidsgordel strak tegen het lichaam 

spant, dan moet er worden tussengekomen en moet er aan de kandidaat gevraagd worden 

om het voorwerp in kwestie te verwijderen. De examinator zal de beoordeling 

“Voorbehoud” toekennen. 

 

Indien de kandidaat, alvorens te starten, de veiligheidsgordel op een niet-correcte wijze 

draagt, moet de examinator de kandidaat erop wijzen. Dit brengt geen enkele beoordeling 

met zich mee. 

 

Indien de kandidaat klaar staat om te vertrekken op de openbare weg en indien hij zijn 

veiligheidsgordel vergeten aan te doen heeft dan moet de examinator tussenkomen en hem 

vragen om deze aan te doen. Dit mag niet als een tussenkomst beschouwd worden en moet 

de beoordeling “Voorbehoud” krijgen. 

 

Indien de begeleider of de instructeur geen veiligheidsgordel draagt, moet de examinator 

hem vragen deze aan te doen. Dit brengt geen enkele beoordeling met zich mee. 

 

Indien de begeleider, de instructeur of de kandidaat, de veiligheidsgordel weigert aan te 

doen of indien hij houder is van een vrijstelling en indien hij deze niet kan voorleggen aan 

de examinator zal het examen niet plaatsvinden. De kandidaat wordt niet uitgesteld. Het 

vakje A (administratief) moet ingevuld zijn. 

 

Indien de veiligheidsgordel vuil, onbereikbaar, defect of in de war is zal het examen 

plaatsvinden alleen indien de kandidaat het probleem kan verhelpen binnen een korte 

haalbare tijd zonder dat daardoor de programmatie van het examencentrum ongunstig 

beïnvloed wordt. 

 

De examinator die vrijstelling heeft van draagplicht moet de kandidaat, alvorens te 

starten, hiervan op de hoogte brengen zodra de kandidaat zijn veiligheidsgordel heeft 

vastgeklikt. 
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1.2 Achteruitkijkspiegel 

Art. 34 
 
E De achteruitkijkspiegel niet zo stellen dat de bestuurder van zijn zitplaats het 

verkeer achter en links kan gadeslaan en onder meer een ander voertuig kan 
waarnemen dat begonnen is links in te halen.  

 

(Alleen te beoordelen wanneer het klaarblijkend is) 

 

In het geval waarbij het voertuig uitgerust is met een panoramische 

achteruitkijkspiegel, moet men geen tweede achteruitkijkspiegel hebben voor de 

instructeur of de begeleider vermits er een voldoende zicht is. 

 

1.3  Startfouten 

E Vergeten te schakelen. 

M Inschakelen zonder ontkoppelen. 

M In een verkeerde versnelling schakelen. 

M Te veel of te weinig gas geven 

M Koppelingspedaal te snel of te traag loslaten. 

M Handrem niet tijdig afzetten. 

M Starten terwijl motor loopt. 

 

Fouten m.b.t. deze onderrubriek moeten niet weerhouden worden indien deze niet 

herhaald werden. 

Vanaf het moment waarop de kandidaat meermaals verschillende fouten maakt in deze 

rubriek, mag deze weerhouden worden. 

 

Voorbeeld, indien een kandidaat vergeet te schakelen, naar een versnelling schakelt 

zonder te ontkoppelen, naar een slechte versnelling schakelt, mag men een fout 

weerhouden voor de rubriek“Startfouten”. 

 

Wanneer de kandidaat tweemaal na elkaar blokkeert omdat hij zich in een slechte 

versnelling bevindt, dan zet de examinator de kandidaat aan om goed na te denken over hoe 

hij het probleem kan oplossen. Indien deze situatie zich opnieuw voordoet, dan moet de 

examinator de kandidaat niet meer helpen en moet hij een Slecht toekennen. 

 

Indien de kandidaat de motor blokkeert omwille van een coördinatiefout, komen de eerste 

twee keer niet in aanmerking. Na de derde keer wordt een Voorbehoud toegekend, na de 

vierde keer een Onvoldoende en bij meer dan vier keer, of het nu op een vlakke baan is of 

op een helling, zal de examinator de beoordeling “ Slecht” toekennen. 
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1.4 Stuur en zithouding 

Art. 8.3, 2de alinea 
 
E Zijn voertuig niet voortdurend goed in de hand hebben 

(Stuur achteloos vasthouden - met één hand sturen). 
 

E Het stuur tussen de handen laten glijden. 
 

 Stuur niet vasthouden. 

 Toekennen van de beoordeling “Onvoldoende” – beoordeling “Slecht” bij een 

verkeersgevaarlijke situatie. 

 

M Duidelijk slechte zithouding achter het stuur. 

(De kandidaat voor het begin van de proef mededelen dat hij steeds mag stoppen om 

zijn zithouding achter het stuur te verbeteren). 

Het feit zijn zitplaats al rijdend in te stellen en dan vooral het voorwaarts instellen 

moet beschouwd worden als een gevaarlijke beweging. Inderdaad indien de zitplaats 

volledig terug naar achteren schuift raakt de bestuurder de pedalen niet meer of zelfs 

het stuur! De examinator zal de beoordeling “Slecht” toekennen. 

 

E Tijdens het rijden de voet onnodig en systematisch op het koppelingspedaal 

houden. 

 

1.5 Schakelen 

E Willen overschakelen zonder ontkoppelen. 

E In een verkeerde versnelling schakelen. 

E Herhaaldelijk niet tijdig naar een lagere of hogere versnelling schakelen. 

 

E De motor laten doorrazen. 

Z Te lang in een te lage versnelling blijven rijden. 

Z Voortdurend buiten de groene zone rijden. 

Z Regelmatig in de rode zone rijden. 

 

Men verwacht van de kandidaat dat hij voortdurend in de groene zone blijft behalve als hij 

de motorrem gebruikt om te vertragen. 

Hij mag zich in geen geval in de rode zone bevinden.  

 

• De groene zone is de normale gebruikerszone van de motor. 

• Er bestaan oranje en gele zones die de gebruikerszone van de vertrager aanduiden 

op de uitlaat. 

• Dan is er nog de rode zone, aanwezig op bijna alle voertuigen, welke de verboden 

gebruikerszone van de motor aanduidt. 
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Wanneer de bestuurder de motorrem gebruikt dient hij zich, indien er dergelijke zone 

aanwezig is, in de geel oranje zone te bevinden of tussen de groene en de rode zone. 

Opgepast: bij full elektronische voertuigen, verplaatst de groene zone zich in functie van de 

fase waarin men zich bevindt, nl. in de versnellings- of de vertragingsfase zodanig dat men 

zich steeds in de groene zone moet bevinden. 

 

Het feit de groene zone af en toe te overschrijden bij het schakelen naar een andere 

versnelling zal niet als fout beschouwd worden. 

 

Opmerking: Er is niet systematisch een rode of groene zone aanwezig in elk voertuig. 

 

Het systematisch niet naleven van de verschillende zones op de toerenteller, wat het niet 

respecteren van het materiaal en de omgeving met zich meebrengt, zal door de examinator 

met een Slecht beoordeeld worden voor het niet naleven van de goede beroepspraktijk. 

 

1.6 Geluidstoestel 

Art. 33.1 
 
L Een ander toestel voor het geven van geluidssignalen gebruiken dan deze welke 

voorzien zijn in het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer of in 
de technische eisen van de auto’s of van de bromfietsen en motorfietsen. 

 
Art. 33.2 

 
L Het geluidssignaal gebruiken buiten de noodzakelijkheid een waarschuwing te 

geven ten einde een ongeval te voorkomen of buiten de bebouwde kommen 
wanneer het niet nodig is de bestuurder die men wil inhalen te waarschuwen. 

(De geluidssignalen moeten zo kort mogelijk zijn.) 
 

M Het geluidstoestel niet gebruiken om een noodzakelijke waarschuwing te geven ten 

einde zo een ongeluk te vermijden. 

 

1.7 Rem- en vertragingstechniek 

E Niet tijdig ontkoppelen bij het remmen (motor slaat af). 

E Ontkoppelen alvorens het rempedaal in te drukken. 

E Bij het remmen waarbij het voertuig tot stilstand komt (indien dit voorspelbaar is), 

niet naar een lagere versnelling schakelen indien nodig. 

E Bij een vertraging waarbij men niet tot stilstand komt (indien dit voorspelbaar is), 

niet naar de juiste versnelling schakelen. 

E Bij een te voorzien remmanoeuvre, te bruusk remmen. 

E Het remmen slecht inschatten vooraleer te stoppen en het voertuig naar voren doen 

schommelen. 

Z Geen gebruik maken van de vertragingsremmen. 

Z De vertragingsremmen niet op de juiste manier gebruiken. 
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Deze fouten dienen als een geheel, welke de remtechniek voorstelt, beschouwd te worden. 

Gezien de remtechniek meerdere malen beoordeeld kan worden, zal men enkel een 

beoordeling toekennen wanneer de fouten omtrent de remtechniek herhaald worden. 

 

Wanneer de kandidaat systematisch fouten begaat bij het vertragen van het voertuig zal 

men dit beschouwen als een niet-aangepaste houding voor het besturen van 

beroepsvoertuigen en zal de examinator een Slecht toekennen voor het niet naleven van de 

goede beroepspraktijk. 

 

Elk remtype is bestemd voor een specifieke situatie; 

 

1) naar een lagere versnelling schakelen: de bestuurder schakelt naar een 

lagere versnelling om te remmen, opdat deze manier van remmen nuttig zou 

zijn moet men zich, op de toerenteller, boven de groene zone bevinden. Men 

mag de groene zone niet overschrijden met een hogere marge dan de ruimte 

tussen deze groene zone. 

2) vertrager op de uitlaat: hulpsysteem voor de vertrager op de uitlaat, in het 

algemeen is dit een pedaal of een knop ter hoogte van de linkervoet. 

3) vertrager: toegevoegd remsysteem dat, of elektromagnetisch (Telma) of 

hydraulisch (ZF), ofwel ingebouwd in de motor (VEB bij Volvo ) is en 

wordt in het algemeen bediend via een manuele bediening. 

4) rempedaal: klassiek remsysteem die zich aan de voeten van de bestuurder 

bevindt. Men gebruikt dit remtype in de stad of wanneer de andere 

remsystemen niet voldoende zijn. 

 

• Het belangrijkste is te anticiperen, om de best mogelijke remtechniek aan te nemen. 

• Wanneer het remmen voorspelbaar is, is de goede remtechniek de 4 hierboven 

vermelde methodes in dezelfde volgorde. Het remmen dmv het gebruik van de 

pedaalrem moet enkel gebruikt worden wanneer men het voertuig tot stilstand wil 

brengen. 

• De beste methode is het gebruik van de klassieke remmen en de vertragers zonder 

het systeem te lang ingeschakeld te houden. 

• Men mag nooit gas geven bij het remmen, dus de toegevoegde vertrager type 

Telma moet altijd uitgeschakeld worden alvorens opnieuw gas te geven. 

 

Wanneer de kandidaat de hulpsystemen omtrent de vertragers niet gebruikt, dan 

veronderstelt men dat hij geen aangepaste houding heeft voor het besturen van een 

voertuig. In dit geval mag de examinator een “Slecht” toekennen voor een niet 

aangepaste houding. 
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De examinator zal zijn beslissing nemen in functie van het afgelegde parcours: 

aanwezigheid van steile afdalingen, aanwezigheid van voorspelbare vertragingen wanneer 

de snelheid vrij hoog was enz. 

 

- De kandidaat die de Vertrager (Telma) vergeet uit te schakelen, kan bij herhaling van 

de fouten een beoordeling toegekend krijgen indien er een brandrisico bestaat. 

- Er bestaan daarentegen Vertragers die automatisch aanschakelen wanneer de 

bestuurder het gaspedaal loslaat en die indien nodig in werking worden gesteld. Dit 

heeft als gevolg dat de kandidaat de Vertrager niet hoeft uit te schakelen wanneer hij 

zich in een situatie bevindt waar hij de Vertrager vaak gebruikt (voorbeeld: in een 

bebouwde kom, indien er vaak een voorrang van rechts is). 

 

Plots remmen wanneer dit om veiligheidsredenen niet vereist is: zie rubriek 8.6. 

 

1.8 Zichtbaarheid 

Z Rijden wanneer de ruiten aangeslagen of zodanig bevuild zijn dat de zichtbaarheid 

beperkt is. 

 

Z Bij regen of sneeuwval de ruitenwissers niet doen werken of te laat opzetten. 

 

(De kandidaat voor het begin van de proef mededelen dat hij steeds mag stoppen om 

het nodige te doen.) 

 

De kandidaat neemt op zelfstandige basis elk initiatief om de zichtbaarheid te garanderen. 

Indien de begeleider of de instructeur zelf de ruitenwissers, de ontdooier of de 

ontwaseming aanzet wordt dit beschouwd als een tussenkomst. Het examen wordt 

stopgezet en de kandidaat is uitgesteld. 

Niettegenstaande, het afkuisen van de ruiten aan de kant van de instructeur of begeleider, 

het stopzetten van de ruitenwissers en het openen en sluiten van het raampje worden niet 

als tussenkomst beschouwd.  

Indien de begeleider de kandidaat helpt om het knopje voor de ontwaseming te vinden, zal 

dit niet als een tussenkomst beschouwd worden. Daarentegen indien de kandidaat er op 

moet gewezen worden dat de ontwaseming nodig is, zal dit als een tussenkomst beschouwd 

worden. 
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1.9 Portier 

Art.28 
 
E Het portier van het voertuig openen of open laten, in- of uitstappen zonder zich 

ervan te vergewissen dat dit de andere weggebruikers, in het bijzonder 
voetgangers en bestuurders van tweewielers, niet in gevaar brengt, kan brengen 
of hinderen. 

 

Het examen is beëindigd wanneer men het voertuig verlaten heeft. Dus de manier waarop 

het portier wordt geopend maakt integraal deel uit van de proef op de openbare weg. 

 

1.10 Veiligheid (handrem) 

Art. 8.5 
 
E Het voertuig dat men bestuurt verlaten zonder de nodige voorzorgen te nemen 

om enig ongeval te voorkomen. 
 

Z Het voertuig springend verlaten. 

Z Uitstappen met de rug naar het voertuig gekeerd wanneer de kandidaat het voertuig 

langs de bestuurdersdeur verlaat. 

 

De kandidaat die het voertuig verlaat zonder zijn handrem op te trekken zal de 

beoordeling “Slecht” toegekend krijgen. 

 

1.11 Lichten 

Z Tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag en in alle omstandigheden, 

wanneer het niet meer mogelijk is duidelijk te zien op een afstand van ongeveer 200 meter, 

zonder verlichting voor- of achteraan rijden. 

 

De examinator zal tussenkomen en een “Onvoldoende” toekennen op het ogenblik dat de 

lichten noodzakelijk zijn en het gevaar reëel is.  

 
Art.30 
 

M Tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag en in alle omstandigheden, 
wanneer het niet meer mogelijk is duidelijk te zien op een afstand van ongeveer 200 
meter, geen gebruik maken van de juiste verlichtingen voor- of achteraan, t.t.z. de 
grootlichten, de dimlichten of de voormistlichten en de rode lichten achteraan. 
 

E Gebruik van de grootlichten: 
 

- Bij het naderen van een tegemoetkomende weggebruiker op een zodanige korte 
afstand dat de tegenligger zijn weg gemakkelijk en zonder gevaar zou kunnen 
voortzetten, of wanneer de bestuurder zijn grootlichten achtereenvolgens snel ontsteekt 
en dooft om te kennen te geven dat hij verblind wordt. 
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- Bij het naderen van een spoorvoertuig of een boot waarvan de bestuurder of de 
stuurman door de grootlichten zou kunnen verblind worden. 
 
- Wanneer het voertuig een ander voertuig op minder dan 50m afstand volgt behalve 
wanneer het inhaalt. 
 
- Wanneer de rijbaan onafgebroken en voldoende verlicht is zodat de bestuurder in staat 
is tot op ongeveer 100m duidelijk te zien. 
 
Art 30 
 

E Geen achtermistlicht gebruiken bij mist of sneeuwval die de zichtbaarheid verminderen 

tot minder ongeveer 100m alsook bij felle regen. 

 

Indien het gevaar klaarblijkend is, zal de examinator tussenkomen en een “Onvoldoende” 

toekennen. 

 
M Voor- of achtermistlichten gebruiken wanneer er geen mist, geen sneeuwval of felle 

regen is. 
 

M De achtermistlichten gebruiken wanneer de mist of sneeuwval de zichtbaarheid niet 
verminderen tot minder dan 100m. 

 
Art. 32bis 
 

L Al de richtingaanwijzers gebruiken behalve in geval van pech, ongeval of om te wijzen 
op een dreigend gevaar voor ongeval. 

 
 

Indien de kandidaat de niet-correcte lichten gebruikt zodat dit andere weggebruikers kan 

hinderen, moet de examinator tussenkomen om de correcte lichten te doen aanzetten. 

 

Een tussenkomst van dit type brengt een beoordeling “Voorbehoud” met zich mee. Indien 

de examinator een tweede maal, voor hetzelfde probleem, moet tussenkomen of indien de 

kandidaat de lichten, waarvan sprake, is niet kan aanzetten dan zal het examen stopgezet 

worden en zal de kandidaat uitgesteld zijn.  
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1.12 Starten op een helling 

 

De kandidaat mag bij het starten op een helling beslissen of hij met of zonder handrem 

vertrekt. 

 

Z Achteruitrijden 

 

De problemen omtrent de coördinatie bij het starten zullen ondergebracht worden in 1.3 

Startfouten 

 

 

1.13  Tachograaf 

Indien de kandidaat zich aanbiedt met een voertuig voorzien van een analoge tachograaf 

en een digitale tachograaf, dan zal de examinator aan de kandidaat vragen om via 

lottrekking de tachograaf te selecteren die gebruikt zal worden tijdens het examen. 

1.13.1 Analoge tachografen (met schijven): 

Alvorens de proef aan te vatten op de openbare weg, vraagt de examinator aan de 

kandidaat om de schijf correct en volledig in te vullen volgens de huidige wetgeving: 

▪ Naam, voornaam (de initialen van de voornaam zijn niet voldoende) 

▪ Plaats van vertrek 

▪ Datum van vertrek 

▪ Nummerplaat van het voertuig 

▪ Kilometerstand bij het vertrek 

 

De examinator zal dan de schijf bekijken en de wijze waarop deze werd ingevuld 

evalueren. 

 

Dan geeft hij de schijf terug aan de kandidaat en vraagt hem om de schijf in de tachograaf 

te plaatsen, net alsof hij een werkdag zou beginnen. De kandidaat zal de tachograaf op 

rijstand moeten instellen (behalve indien het gaat om een automatische tachograaf). 

 

Daarna blijft de schijf in de tachograaf gedurende de ganse proef. 

 

Op het einde van het examen zal de examinator aan de kandidaat vragen om de tachograaf 

in te stellen op 

▪ Rusttijd 

▪ Beschikbare tijd 

▪ Andere werktijd 
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Daarna vraagt de examinator aan de kandidaat om de schijf uit de tachograaf te halen en 

deze te vervolledigen: 

▪ Plaats van aankomst 

▪ Datum van aankomst 

▪ Kilometerstand bij aankomst 

 

Er zal geen enkele beoordeling toegekend worden indien de kandidaat het vakje met de 

afgelegde kilometers niet invult of indien hij het wel ingevuld heeft en een rekenfout 

begaat. 

 

Beoordeling 

 

1) Het feit dat de kandidaat doorstreept op de tachograafschijf brengt de beoordeling 

Onvoldoende teweeg. Wanneer de kandidaat echter doorstreept alvorens te 

vertrekken en hij de schijf verandert, zal dit niet beoordeeld worden. 

2) Het feit dat de kandidaat één van de hieronder vermelde zones op de schijf niet 

invult zal de beoordeling Onvoldoende teweeg brengen. 

 

▪ Naam, voornaam (de initialen van de voornaam zijn niet voldoende) 

▪ Plaats van vertrek 

▪ Datum van vertrek 

▪ Nummerplaat van het voertuig 

▪ Kilometerstand bij vertrek 

▪ Plaats van aankomst 

▪ Datum van aankomst 

▪ Kilometerstand bij aankomst 

 

3) Het feit dat de kandidaat de schijf niet correct invult 

▪ Naam 

▪ Voornaam 

zal de beoordeling Onvoldoende teweeg brengen 

 

4) Het feit dat de kandidaat de schijf niet correct invult 

▪ Plaats van vertrek of aankomst 

▪ Datum van vertrek of aankomst 

▪ Nummerplaat van het voertuig 

▪ De kilometerstand bij vertrek of aankomst 

zal de beoordeling Onvoldoende teweeg brengen 

 

Ook wanneer de kandidaat 2 zones verwisselt, zoals de kilometerstand bij vertrek en de 

kilometerstand bij aankomst, wordt de beoordeling Onvoldoende toegekend. 

Als de kandidaat zich vergist bij het invullen van verschillende zones zal de 

beoordeling Onvoldoende toegekend worden. 
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5) Het feit dat de kandidaat de schijf niet correct in de tachograaf kan plaatsen zal de 

beoordeling Onvoldoende teweeg brengen . 

6) Het feit dat de kandidaat zich vergist bij het instellen van de tachograaf op de 

standen rijtijd, rusttijd, beschikbare tijd of andere werktijd zal de beoordeling 

Onvoldoende teweeg brengen. 

 

De schijf zal systematisch aan het examenprotocol vastgehecht worden. 

 

1.13.2 Digitale tachograaf 

Bij de aanvang van het examen, alvorens het voertuig te starten, zal de examinator aan de 

kandidaat vragen om de tachograaf op één van de hieronder vermelde symbolen in te 

stellen. 

 

Stel de tachograaf in op: 

▪ Andere werktijd 

▪ Beschikbare tijd 

▪ Dagelijkse rusttijd 

 

   of         ANDERE WERKTIJD 

 

 

 

of  BESCHIKBARE TIJD:  

                                                             

1) wachttijd 

2) tijd waarbij men naast een andere bestuurder zit 

tijdens het rijden van het voertuig 

3) tijd doorgebracht in de slaapcabine tijdens het 

rijden van het voertuig. 

 

      

 of    PAUZE- EN RUSTTIJD 
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Van zodra de kandidaat met het voertuig begint te rijden, komt het symbool: Rijtijd, 

automatisch te voorschijn op het scherm van de tachograaf en zal de examinator, vooraleer 

het privé-terrein te verlaten, de betekenis ervan vragen aan de kandidaat. 

 

 

        of     RIJTIJD 

 

 

Op het einde van het examen vraagt de examinator aan de kandidaat om de tachograaf 

terug op één van de drie symbolen in te stellen: 

▪ Andere werktijd 

▪ Beschikbare tijd 

▪ Dagelijkse rusttijd 

De examinator zal niet hetzelfde vragen als bij het begin van het examen. 

 

Beoordeling: 

 

Wanneer de kandidaat zich één of meerdere malen vergist van symbool, zal de examinator 

de beoordeling Onvoldoende toekennen. 

 

De digitale tachograaf zal zonder kaart gebruikt worden. 

 

Op het einde van het examen zal de examinator aan de kandidaat vragen om het ticket uit 

te printen zodoende dit aan het examenprotocol te nieten. Het feit dat de kandidaat niet 

weet hoe het ticket moet uitgeprint worden, zal een beoordeling Onvoldoende teweeg 

brengen. (Positie; gegevens van het voertuig + uitprinten) 

 

1.14 Gesprek 

 

Tijdens het examen, wanneer het rijden voor de kandidaat niet te veel moeilijkheden 

vormt, zal de examinator een gesprektijd inlassen met de kandidaat van ongeveer 10 

minuten. De examinator zal een niet-polemisch onderwerp kiezen. (zoals het weer of de 

kinderen) en zal van onderwerp veranderen indien het polemisch wordt. 

 

Een fout in de beheersing van het voertuig, die niet meer automatisch zou verlopen, maar 

die geen fout ten opzichte van de wegcode inhoudt, wordt beoordeeld in deze 

onderrubriek. 

 

De elementen die een bijzondere aandacht verdienen, hieronder vermeld met hun 

respectievelijke wegingen, zijn niet beperkend en dienen te worden beschouwd als 

aanwijzingen van het kader waarin het gebrek in behendigheid zal worden beoordeeld. 
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L-M-E Alhoewel het remmen op correcte manier gebeurt, het voertuig niet 

automatisch beheersen. 

L-M-E Alhoewel het starten op correcte manier gebeurt, het voertuig niet 

automatisch beheersen. 

L-M-E Alhoewel het schakelen op correcte manier gebeurt, het voertuig niet 

automatisch beheersen. 

L-M-E Rotonde en plaats: de kandidaat plaatst zijn voertuig zodanig dat het 

automatische beheersen van het voertuig niet gewaarborgd is. 

L-M-E Alhoewel de bocht op reglementaire wijze werd genomen, het voertuig niet 

automatisch beheersen.  

L-M-E Alhoewel het kruisen op reglementaire wijze werd uitgevoerd, het voertuig 

niet automatisch beheersen. 

L-M-E Alhoewel het inhalen op reglementaire wijze werd uitgevoerd, het voertuig 

niet automatisch beheersen. 

L-M-E Alhoewel de richtingsverandering op reglementaire wijze werd uitgevoerd, 

het voertuig niet automatisch beheersen. 

L-M-E Alhoewel het voorrang verlenen of voorrang nemen op reglementaire wijze 

werd uitgevoerd, het voertuig niet automatisch beheersen. 

L-M-E Alhoewel met de lichtsignalen en bevelen op reglementaire wijze rekening 

werd gehouden, het voertuig niet automatisch beheersen. 

L-M-E Alhoewel het aanpassen van de snelheid rekening houdend met het verkeer 

op reglementaire wijze werd uitgevoerd, het voertuig niet automatisch 

beheersen. 

L-M-E Alhoewel het rijgedrag tegenoverstaan van .... op reglementaire wijze werd 

uitgevoerd, het voertuig niet automatisch beheersen. 

 

1.15 Comfort 

Een rijgedrag dat niet comfortabel is voor de kandidaat maar dat, strikt genomen, niet 

foutief is ten opzichte van de wegcode, wordt beoordeeld in deze onderrubriek. 

 

De elementen die een bijzondere aandacht verdienen, hieronder vermeld met hun 

respectievelijke wegingen, zijn niet beperkend en dienen te worden beschouwd als 

aanwijzingen van het kader waarin het gebrek in behendigheid zal worden beoordeeld. 

 

L-M-E Alhoewel het remmen op correcte manier gebeurt, het comfort van de 

reizigers niet waarborgen. 

L-M-E Alhoewel het starten op correcte manier gebeurt, het comfort van de 

reizigers niet waarborgen.  

L-M-E Alhoewel het schakelen op correcte manier gebeurt, het comfort van de 

reizigers niet waarborgen.  
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L-M-E Rotonde en plaats: de kandidaat plaatst zijn voertuig zodanig dat het 

comfort van de reizigers niet gewaarborgd wordt  

L-M-E Alhoewel de bocht op reglementaire wijze werd genomen, het comfort van 

de reizigers niet waarborgen.  

L-M-E Alhoewel het kruisen op reglementaire wijze werd uitgevoerd, het comfort 

van de reizigers niet waarborgen.  

L-M-E Alhoewel het inhalen op reglementaire wijze werd uitgevoerd, het comfort 

van de reizigers niet waarborgen. 

L-M-E Alhoewel de richtingsverandering op reglementaire wijze werd uitgevoerd, 

het comfort van de reizigers niet waarborgen.  

L-M-E Alhoewel het voorrang verlenen of voorrang nemen op reglementaire wijze 

werd uitgevoerd, het comfort van de reizigers niet waarborgen.  

L-M-E Alhoewel met de lichtsignalen en bevelen op reglementaire wijze rekening 

werd gehouden, het comfort van de reizigers niet waarborgen. 

L-M-E Alhoewel het aanpassen van de snelheid rekening houdend met het verkeer 

op reglementaire wijze werd uitgevoerd, het comfort van de reizigers niet 

waarborgen.  

L-M-E Alhoewel het rijgedrag tegenoverstaan van .... op reglementaire wijze werd 

uitgevoerd, het comfort van de reizigers niet waarborgen.  

L-M-E Alhoewel het stoppen en zich opnieuw in het verkeer begeven op 

reglementaire wijze werd uitgevoerd, het comfort van de reizigers niet 

waarborgen. 

 

1.16 Eco-driving 

 

L-M-E De kandidaat doet zijn veiligheidsgordel niet aan alvorens de motor te 

starten. 

L-M-E  De kandidaat start de motor terwijl hij het gaspedaal induwt. 

L-M-E De kandidaat legt de motor niet stil op momenten dat hij kan voorzien dat 

hij gedurende een langere tijd dan normaal (min. 2 minuten) zal moeten stil 

staan. Bijvoorbeeld aan een gesloten overweg, een openstaande brug, ...  

L-M-E De kandidaat schakelt niet zo snel mogelijk naar een hogere versnelling, hij 

gebruikt de motor niet aan het maximumkoppel. 

L-M-E  De kandidaat ontkoppelt wanneer het niet noodzakelijk is. 

 

Het ideaal is om niet te vaak te schakelen. Indien het vermogen van het voertuig het 

toelaat en wanneer het voertuig niet te zwaar geladen is, is het aanbevolen te starten in 

2de versnelling en daarna overgaan naar 4de versnelling. 

 

L-M-E De kandidaat laat niet tijdig het gaspedaal los wanneer hij in de verte ziet 

dat hij zijn snelheid zal moeten minderen of stoppen. 

L-M-E De kandidaat laat zijn voertuig op horizontale weg niet zo lang mogelijk 

uitbollen, terwijl de motor gekoppeld blijft, om vervolgens onmiddellijk 

naar de gepaste versnelling te schakelen (gebruik maken van de 

bewegingsenergie van het voertuig). 
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1.17 Halte 

De examinator vraagt aan de kandidaat een plaats te kiezen om op reglementaire wijze en 

in alle veiligheid te stoppen alsof hij personen zou laten in- of uitstappen. De examinator 

geeft deze richtlijn daar waar deze realiseerbaar is (bvb. aanwezigheid van een 

autobushalte of een gedeelte van de openbare weg voorbehouden voor autocars) en vraagt 

aan de kandidaat daar te stoppen (de kandidaat dient de deuren van zijn voertuig niet te 

openen). 

 

M-E-Z  De kandidaat kiest geen reglementaire plaats. 

M-E-Z De kandidaat vergeet zijn richtingaanwijzer aan te zetten alvorens het 

manoeuvre aan te vatten. 

M-E-Z De kandidaat neemt de voorzorgen niet aan het begin van het manoeuvre. 

Z  De veiligheid van de andere weggebruikers komt in het gedrang. 

Z De kandidaat heeft te veel tijd nodig om het manoeuvre uit te voeren. 

M-E-Z De kandidaat schuurt met de zijkant van de band tegen de boordsteen. 

Wanneer de examinator dient tussen te komen omdat het uitvoeren van het manoeuvre 

teveel tijd in beslag neemt en de vlotheid van het verkeer in het gedrang komt, zal de 

beoordeling Slecht worden toegekend. 

M-E-Z  De kandidaat rijdt te dicht langs een ander voertuig of hindernis. 

Wanneer de examinator dient tussen te komen, zal de beoordeling Slecht worden 

toegekend. 

 

Wanneer de kandidaat een ander voertuig of een vaste hindernis raakt, zal de examinator 

de beoordeling Slecht toekennen. 

Wanneer de kandidaat op het voetpad rijdt en eventueel andere weggebruikers in gevaar 

brengt, zal de examinator de beoordeling Slecht toekennen. 

 

De examinator vraagt aan de kandidaat zich opnieuw, op reglementaire wijze en in alle 

veiligheid, in het verkeer te begeven. 

M-E-Z De kandidaat vergeet zijn richtingaanwijzer aan te zetten, alvorens zich 

opnieuw in het verkeer te begeven. 

M-E-Z De kandidaat neemt de voorzorgen niet alvorens zich opnieuw in het 

verkeer te begeven.  

Z  De veiligheid van de andere weggebruikers komt in het gedrang. 

Z De kandidaat heeft teveel tijd nodig om zich opnieuw in het verkeer te 

begeven.  

Wanneer de examinator dient tussen te komen omdat het zich opnieuw in het verkeer 

begeven teveel tijd in beslag neemt en de vlotheid van het verkeer in het gedrang komt, zal 

een beoordeling Slecht worden toegekend. 

M-E-Z  De kandidaat rijdt te dicht langs een ander voertuig of hindernis. 

Wanneer de examinator dient tussen te komen, zal de beoordeling Slecht worden 

toegekend. 

 

Wanneer de kandidaat een ander voertuig of een vaste hindernis raakt, zal de examinator 

de beoordeling Slecht toekennen. 
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2 Rubriek 2: PLAATS OP DE OPENBARE WEG 

2.1 Rechts houden 

 
Art. 9.3, 1ste alinea 

 
M Niet zo dicht mogelijk bij de rechterrand van de rijbaan blijven, behalve op pleinen 

of om de aanwijzingen van de verkeersborden F13 en/of F15 op te volgen. (*) 
 

F13 F15 
 

 

(*) Deze beschikking houdt in dat zonder rekening te houden met de vorm van 

het plein of met het feit dat er al dan niet rijstroken zijn of een effen grond 

die de rijbanen scheidt, de bestuurder vrij is zoveel mogelijk rechts te houden 

of de draai zo kort mogelijk te maken. 

 

Daaruit volgt dat, wat ook de houding van de kandidaat is, er in dergelijk 

geval geen aantekening dient gemaakt te worden op het examenprotocol 

zolang de kandidaat de overige verkeersregels respecteert zoals de 

verandering van rijstrook, de voorrang, de wegsignalisering, de verplichting 

de inrichtingen om het verkeer te leiden aan zijn linkerkant te laten, of het 

verplicht rondgaand verkeer. 

 

Dus indien er geen grondmarkeringen zijn op een rotonde, mag de kandidaat 

zijn richting kiezen. De examinator zal echter aandacht schenken aan de 

voorrangsregels. 
 

Art. 9.3, 2de alinea 
 
M Na de aanwijzingen van de verkeersborden F13 en/of F15 te hebben opgevolgd 

niet opnieuw zijn plaats rechts innemen zodra de omstandigheden het toelaten. 
(*) 

F13 F15 
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(*) Binnen de bebouwde kommen mogen de bestuurders de rijstrook volgen, 

die het best aan hun bestemming beantwoordt: 

- op de rijbanen met eenrichtingsverkeer in rijstroken verdeelt; 

- op de rijbanen met tweerichtingsverkeer in vier of meer rijstroken 
verdeeld, waarvan er ten minste twee bestemd zijn voor iedere rijrichting. 

 

Indien er minstens drie rijstroken voorzien zijn in de gevolgde rijrichting 

(art;9.4.1 en 2), mag het gebruik van een centraal gelegen rijstrook niet als 

foutief worden beschouwd, wanneer de bestuurder zijn bestemming niet kent 

of indien hij gehouden is rechtdoor te rijden. De kandidaat kan in dit geval 

terecht kiezen voor de centrale rijstrook wanneer deze volgens hem het best 

beantwoordt aan zijn bestemming. 

 

Nochtans, indien de houding van de kandidaat onveilig is, zal deze 

beoordeeld worden in rubriek 10.8 (met een verbinding tot deze rubriek). 

Voorbeeld: de kandidaat twijfelt om in het midden te blijven of heeft een te 

zwakke houding t.o.v. de andere weggebruikers. 

 
Art. 9.5.  

 
M In meerdere files rijden wanneer de verkeersdichtheid het niet rechtvaardigt op: 

1° rijbanen met tweerichtingsverkeer in vier of meer rijstroken verdeeld, op 
voorwaarde dat alleen gereden wordt op de rijstroken bestemd voor het 
verkeer in de gevolgde rijrichting 

2° rijbanen met eenrichtingsverkeer 
3° rijbanen verdeeld in rijstroken waarboven verkeerslichten als bedoeld in 

artikel 63.2 zijn aangebracht 
 
M In meerdere files rijden op al de andere wegen zelfs indien er druk verkeer is. 
 

E De stopplaatsen voor bussen ontwijken door zich naar links te begeven. 

 

Suggestiestroken voor fietsers 

 

Indien de kandidaat niet op de suggestiestroken voor fietsers rijdt en naar rechts uitwijkt 

wanneer er verkeer uit de tegengestelde richting komt, zal de examinator de fout niet 

weerhouden ondanks het feit dat dit geen fietspad is en dat men er op mag rijden. 
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In de tegenovergestelde richting rijden 
 

Wanneer de kandidaat in rechte lijn in de tegenovergestelde richting rijdt, denkend dat hij 

zich op een rijbaan met eenrichtingsverkeer bevindt op een rijbaan die voldoende breed is 

zodoende dat iedere bestuurder rechts kan blijven rijden, zal de examinator onmiddellijk 

een “Slecht” toekennen en de opmerking “Verkeersgevaarlijk rijgedrag” moet aangeduid 

worden. 

 

In de mate waarbij het kruisen met een ander voertuig onmogelijk is, moet de kandidaat zich 

niet zo dicht mogelijk bij de rand van de rijbaan houden. 

 

2.2 Onderbroken streep 

L Op een onderbroken streep rijden 

Wanneer de kandidaat op een onderbroken streep rijdt daar het technisch gezien 

niet anders kan, zal dit niet bestraft worden. 

 
Art. 72.3 

 
M-E Een onderbroken streep overschrijden 

(Behalve om in te halen, om links af te slaan, om te keren of van rijstrook te 

veranderen) (*). (Indien de kandidaat een beetje op de streep rijdt wordt dit niet 

beschouwd als de streep overschrijden, maar wordt dit beschouwd als op de streep 

rijden). 

 

(*) (Betreffende de plaatsen waar de doorlopende streep overgaat in een 

onderbroken gedeelte om toe te laten links af te slaan: de kandidaat die dit 

onderbroken gedeelte overschrijdt zonder naar links af te slaan dient 

beoordeeld te worden onder rubriek 2 “Plaats op de openbare weg”, punt 

2.3 “Doorlopende streep”. Indien de onderbroken streep echter lang genoeg 

is om aan de kandidaat toe te laten een inhaalmanoeuvre uit te voeren zonder 

de doorlopende witte streep te overschrijden zal geen enkele fout genoteerd 

worden.) 

  
Art. 72.4 

 
M-E Een onderbroken streep die zich aan de kant van de bestuurder bevindt en 

getrokken naast een doorlopende streep, overschrijden 

(Behalve om links af te slaan, om te keren, van rijstrook te veranderen of om in te 

halen). 
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Art. 72.5 
 

E Rijden op een rijstrook, bestemd voor bussen, die afgebakend is met brede 
onderbroken strepen voorzien in artikel 72.5 en waarin het woord “BUS” is 
aangebracht, op een rijbaan met het verkeersbord F17 

• behalve indien volgend symbool is aangebracht op het bord F17 of op een 
onderbord (Dit symbool mag eveneens op de busstrook herhaald worden)  

• behalve om omheen een hindernis op de rijbaan te rijden en in de 
onmiddellijke nabijheid van een kruispunt om van richting te veranderen 

• behalve op kruispunten 

• behalve om een parkeerplaats gelegen langs de busstrook in te nemen of te 
verlaten of een eigendom op te rijden of te verlaten. 

Let op : De voertuigen van geregelde diensten voor gemeenschappelijk vervoer en de 
voertuigen voor schoolvervoer mogen altijd op deze rijstrook rijden 

F17 

 
 

Art. 73.4 
 

E Geen rekening houden met de voorlopige wegmarkeringen die de andere witte 
overlangse markeringen waardeloos maken. 

2.3 Doorlopende streep 

M Op een doorlopende streep rijden 

Wanneer de kandidaat op de lijn rijdt daar het technisch gezien niet anders kan, zal 

dit niet bestraft worden. 

 
Art. 72.2, 1ste alinea  

 
Z Een doorlopende streep overschrijden. 

(Indien de kandidaat een beetje op de streep rijdt wordt dit niet beschouwd als de 

streep overschrijden, maar wordt dit beschouwd als op de streep rijden). 

 

Het is verboden om bij het begin van een inhaalmanoeuvre de doorlopende streep te 

overschrijden evenals bij het beëindigen van het inhaalmanoeuvre. 

Z Geen rekening houden met de voorlopige wegmarkeringen die de andere witte 
overlangse markeringen waarloos maken. 
Art. 72.2, 2de alinea 

 
Z Links van een doorlopende streep rijden wanneer deze de twee richtingen 

scheidt. 
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Art. 72.4 
 
Z Een doorlopende streep die zich aan de kant van de bestuurder bevindt, en 

getrokken naast een onderbroken streep, overschrijden. 

(*) (Overtredingen begaan in een bocht dienen beoordeeld te worden onder 

 rubriek 3 “Bochten”, punt 3.5 “Doorlopende streep”.) 

 
Art. 73.4 
 

Z Geen rekening houden met de voorlopige wegmarkeringen die de andere witte 
overlangse markeringen waardeloos maken. 

 

2.4 Pijlen 

Art. 77.1, 1ste alinea 
 
E De rijstrook, aangeduid door de witte voorsorteringspijlen, niet volgen om in de  

aangewezen richting te rijden. 

 

De richtlijn met de keuze van de richting moet vroeg genoeg medegedeeld worden aan de 

kandidaat zodat hij zich op de goede rijstrook kan begeven in functie van de signalisatie of 

wegmarkering. 

Indien de pijlen op de grond zichtbaar zijn of indien het bord F13 zichtbaar is: 

F 13  

• indien de geschikte rijstrook vrij is, mag men van de kandidaat verwachten dat 

hij zich uit eigen beweging op de rijstrook plaatst. 

• indien er druk verkeer is en de kandidaat er niet in slaagt zich op de juiste 

rijstrook in te voegen volgt hij dus niet de richtlijn van de examinator, er zal 

geen enkele beoordeling toegekend worden, maar dit zal beschouwd worden als 

een niet naleven van de richtlijn. Dus wanneer de kandidaat deze fout tweemaal 

begaat zal het examen stopgezet worden. (Opgepast de richtlijnen moeten steeds 

tijdig meegedeeld worden, indien dit niet het geval is, zal dit niet beschouwd 

worden als een niet naleven van de richtlijn). 

 

Indien de pijlen op de grond niet zichtbaar zijn en er geen enkel bord zichtbaar is: 

• moet de examinator de kandidaat helpen om de juiste keuze van rijstrook te 

maken. 
Art. 77.1, 2de alinea 

 
E Op het kruispunt de richting niet volgen aangewezen door witte pijl(en) op de 

rijstrook waarin de bestuurder zich bevindt. 

 
Art. 77.2 
 
E Geen rekening houden met de rijstrookverminderingspijlen. Borden F97-F79 
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 F97  F79 
 

2.5 Dwarsmarkeringen 

Art. 76.1 
 
M Een stopstreep overschrijden 

(Stopstreep, gevormd door een witte doorlopende streep, haaks op de rand van de 

rijbaan aangebracht en STOP-teken). 
 
Art. 76.2 

 
M Een dwarsstreep gevormd door witte driehoeken overschrijden 

(Bij verkeersbord B1). 
 

B1 
 

Art. 77.6 
 
M De eerste stopstreep, van een zone aansluitend op een fietspad waarin het 

symbool van een fiets in het wit is geproduceerd, overschrijden tijdens de rode 
fase van de verkeerslichten. (Verkeersbord F14) 

 

  F14 
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2.6 Buiten de rijbaan 

Art. 9.1.1. 
 
M De rijbaan niet volgen, wanneer de openbare weg een rijbaan omvat. 
 

Art. 2.7. 
 
M Rijden op het fietspad afgebakend door de wegmarkeringen bedoeld in artikel 74. 
 

Art. 75.2 
 
L De brede doorlopende streep die de denkbeeldige rand van de rijbaan aanduidt 

overschrijden (behalve voor stilstaan en parkeren). 

Wanneer de kandidaat gedeeltelijk op een parkeerruimte rijdt met als doel een 

ideale rijrichting te behouden of om te voorkomen een bestuurder, die uit de 

tegengestelde richting komt te hinderen, wordt er geen fout weerhouden. 

Wanneer de kandidaat de parkeerruimtes omrijdt, om conform te zijn met de  

wegcode, dan zal er eveneens geen beoordeling toegekend worden voor zover deze 

houding geen gevaar betekent voor de andere weggebruikers. 
 
Art. 2.8 
 

E Rijden op een bijzondere overrijdbare bedding door middel van wegmarkeringen 
bedoeld in de artikelen 72.6 en 77.8 en waarvan het begin is aangeduid door een 
verkeersbord F18  

• behalve indien volgend symbool is aangebracht op het bord F18 of op een 
onderbord (Dit symbool mag eveneens op de bedding herhaald worden)  

• behalve om omheen een hindernis op de rijbaan te rijden  

• behalve op kruispunten 

• behalve om een parkeerplaats gelegen langs deze bedding in te nemen of te 
verlaten of een eigendom op te rijden of te verlaten. 

Let op : De voertuigen van geregelde diensten voor gemeenschappelijk vervoer mogen 
altijd op deze bedding rijden 

   F18 

  
Art. 15.3 en 16.5 
 

E Gebruik maken van een deel van de openbare weg andere dan de rijbaan of de 
gelijkgrondse berm om te kruisen of in te halen. 

E Gebruik maken van de gelijkgrondse berm om te kruisen of in te halen, terwijl deze 
wegens de breedte van de rijbaan gemakkelijk uitgevoerd kunnen worden. 

 Art. 77.7 
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E Rijden op een voorsorteringstrook voor fietsers. 

Z Gedeeltelijk buiten de rijbaan rijden. 

 

Indien deze fout zich regelmatig herhaalt, dient er een Slecht toegekend te worden 

voor het niet naleven van de goede beroepspraktijken. 

 
Art. 2.62 - Art. 9.7  
 

E Rijden op een pechstrook, de strook gelegen rechts van de rijbaan van de 
autosnelweg of de autoweg, behalve:  

• voor de prioritaire voertuigen die een dringende opdracht uitvoeren;  

• voor de personen of diensten opgeroepen door het openbaar ministerie of 
door de federale of lokale politie, om zich bij sterk vertraagd of stilstaand 
verkeer naar de plaats van een incident langs of op de autosnelweg of 
autoweg te begeven;  

• voor takelwagens, om zich bij sterk vertraagd of stilstaand verkeer, naar de 
plaats van een incident langs of op de autosnelweg of autoweg te begeven.  

 

2.7 Zuilen - Verkeersgeleiders - Vluchtheuvels 

Art. 9.6, 1ste alinea Art. 77.4 
 
Z Behoudens plaatselijke reglementering, de inrichtingen bestemd om het verkeer 

te leiden, zoals zuilen, en verkeersgeleiders, niet aan zijn linkerhand laten. 
 

Art. 9.6, 2de alinea 
 
M De vluchtheuvels niet aan zijn linkerhand laten 

(Behalve wanneer de behoeften van het verkeer het rechtvaardigen deze aan de 
rechterhand te laten). 

 
Art. 9.6, 3de alinea 

 Vluchtheuvels met het verkeersbord D1 niet aan de aangeduide zijde voorbij 
rijden. 

  D1 

Toekennen van de beoordeling “Slecht” 

 
 Art. 77.4 
 
E Rijden op een verkeersgeleider of op een verdrijvingsvlak gevormd door 

wegmarkeringen. 

Wanneer de kandidaat echter met de markeringen flirt vermits hij technisch gezien 

geen keuze heeft, zal er geen beoordeling volgen. 
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2.8 Spoorwegen 

Art. 20.1 
 
Z Op de buiten de rijbaan aangelegde sporen rijden. 

 

2.9 Zigzag 

M Zigzag rijden 

Zonder geldige reden, niet steeds in één lijn, evenwijdig aan de rechterrand van de 

rijbaan, rijden. 

 

M Indien niet nodig, tussen geparkeerde voertuigen rijden. 

M De ideale rijlijn niet behouden 

 

2.10 Te veel rechts 

E Overdreven rechts aanhouden. 

 

E De boordsteen raken 
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2.11 Stilstaan en parkeren 

Art. 23..1.1° 
 
M Het voertuig niet rechts opstellen ten opzichte van de rijrichting (behalve op een 
rijbaan met eenrichtingsverkeer waar het langs de ene of de andere kant mag opgesteld 
worden 
 

Art. 23.1.2°, 1ste alinea 
 
M Binnen de bebouwde kommen het voertuig niet op de gelijkgrondse berm 

opstellen. 
 
M Buiten de bebouwde kommen het voertuig niet op eender welke berm opstellen. 
 

Art. 23.1.2°, 2de alinea 
 
E Het voertuig opstellen op eender welke berm die de voetganders volgen en langs 

de buitenkant van de openbare weg, geen begaanbare strook van ten minste 
1,50 meter breed vrij laten. 

 
Art. 23.1.2°, 3de alinea 

 
M Het voertuig niet gedeeltelijk op de berm en niet gedeeltelijk op de rijbaan 

opstellen op eender welke berm die niet breed genoeg is. 
 

Art.23.2 
 
M Het voertuig dat volledig of ten dele op de rijbaan opgesteld wordt, niet plaatsen: 

1° zover mogelijk van de aslijn van de rijbaan 
2° evenwijdig met de rand van de rijbaan, behoudens bijzondere plaatsaanleg 
3° in één enkele file 

 
Art. 24 

 
E Het voertuig laten stilstaan of parkeren op plaatsen waar het duidelijk een gevaar 

zou kunnen betekenen voor de andere weggebruikers of waar het hun onnodig 
zou kunnen hinderen, inzonderheid waar het verboden is volgens art. 24,1° tot 
10°. 
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Art. 25 
 
E Het voertuig parkeren op plaatsen waar het verboden is volgens art. 25.1.1° tot 

14°. 

 

 Borden: E.1 – 3- 5 – 7 – 11 – F.87 

 

 

 E1  E3 E5 E7  E11 

 

 

 

F87  

 

 

 

 

Borden: E. 9a - 9b - 9c - 9d - 9e - 9f - 9g - 9h 

 

 

 

E9a E9b E9c E9d E9e  

 

 E9g E9h 
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2.12 Borden 

 Verkeersborden: C.1 - 3 (M2-3) – 5 – 21 – 22 – 23 - 25 – 27 – 29 – F99a – F99b –

F99c - F103 

(Indien de kandidaat een van deze borden voorbijrijdt – indien dit verbod voor hem 

van toepassing is – zonder uit zichzelf zijn fout te verbeteren, zal de examinator de 

beoordeling “Slecht” toekennen. Wanneer de instructeur of begeleider niet 

tussenkomt, zal de examinator dat doen.) 

 

C1 C3 M2  M3 

 

C5 C21 C22 C23 C25 

 

C27 C29 

 

  F99a  F99b  F99c  F103 

 

 

E Niet naleven van het bord C5 vervolledigd met de vermelding “Uitgezonderd 2+” of 

“3+”. 

 C5 
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2.13 Borden F19-21-85-81-83-95 

 Verkeersborden: F. 19 (M4-5) 

 

 F19  

 

 

 Verkeersborden: F21-F85-F81-F83-F95 

 

 F21 F85 F81  

 

 

  F83  F95 

 

Indien de kandidaat geen rekening houdt met een aanwijzingsbord, zal men eerder 

de houding en de gevolgen in de geschikte rubriek beoordelen en niet het bord zelf. 

De examinator zal deze rubrieken altijd kunnen aankruisen om het bord in kwestie 

te kunnen omcirkelen op het resultatenblad. 

 

Opgepast, we behouden het principe dat dezelfde fout nooit op twee plaatsen wordt 

beoordeeld. Dus zal er geen enkele beoordeling toegekend worden voor deze 

rubrieken. 
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3 Rubriek 3: BOCHTEN 
 

3.1 Snelheid 

Z Te hoge snelheid in de bocht 

 

3.2 Techniek 

Slechte bochttechniek: 

 

Z remmen in de bocht 

Z ontkoppelen in de bocht 

Z slecht hanteren van het stuur – niet vloeiende stuurbeweging 

E slecht gebruik van het gaspedaal 

E het stuur laten glijden 

 

3.3 Te kort 

E Bocht te kort nemen. 

 

3.4 Te breed 

E Bocht te breed nemen 

 

3.5 Doorlopende streep 

Art. 72.2 
 
E In een bocht een doorlopende streep overschrijden. 
E Op een doorlopende streep blijven rijden. 

 

3.6 Bord A1  

Z Gevaarsbord A1 (gevaarlijke bocht): niet met het aangeduide gevaar rekening 

houden door niet te vertragen, gelet op de vóór de bocht ontwikkelde snelheid en/of 

op de vereiste voorzichtigheid. 

  A1 
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4 Rubriek 4: KRUISEN EN INHALEN 
 

4.1 Kruisen 

4.1.1 Zijdelingse afstand 

Art. 15.2, 1ste alinea 
 
M Bij het kruisen onvoldoende zijdelingse afstand laten en waar het wel nodig is, niet 

naar rechts uitwijken. 

 

(De bestuurder, waarvan het doorrijden belemmerd wordt door een hindernis of 

door de aanwezigheid van andere weggebruikers, vertraagt niet en, zo nodig, stopt 

niet om de tegemoetkomende weggebruikers doorgang te verlenen. 

Zie rubriek “Voorrang” punt 6.4. “DOORGANG - BORD B19".)  

 

4.1.2 Hinderen  

Art. 15.4 
 
Z De tegemoetkomende weggebruikers hinderen of in gevaar brengen wanneer 

men een spoorvoertuig dat de rijbaan volgt links kruist (wanneer het rechts niet 
kan wegens de engte van de doorgang of de aanwezigheid van een stilstaand of 
geparkeerd voertuig of enige andere vaste hindernis). 

 

4.1.3 Verkeerd kruisen 

Art. 15.1. 
 
M-E Links kruisen in rechte lijn 
 

Art. 15.4 
 
Z Een spoorvoertuig dat de rijbaan volgt links kruisen wanneer het rechts kan 

(Doorgang niet te eng - geen stilstaande noch geparkeerde voertuigen noch enige 

andere vaste hindernis). 
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4.2 Inhalen 

 

4.2.1 Zich vergewissen 

Art. 16.4.1° 
 
E Vóór het inhalen zich niet vergewissen dat men dit zonder gevaar kan doen. 
 

Art.16.4.1°, a) 
 
E Vóór het inhalen zich niet vergewissen dat de weg over een voldoende afstand 

vrij is om alle gevaar voor ongevallen te vermijden. 
 

Art. 16.4.1°,b) 
 
E Vóór het inhalen zich niet vergewissen dat geen achterligger reeds begonnen is 

in te halen. 
 

Art.16.4.1°,c) 
 
E Vóór het inhalen zich niet vergewissen dat men zijn plaats opnieuw rechts kan 

innemen, zonder de andere bestuurders te hinderen. 
 

Art. 16.4.1°,d) 
 
E Vóór het inhalen zich niet vergewissen dat men dit op zeer korte tijd kan doen. 
 

 Art. 72.3 
 

E Geen rekening houden met de trekken van de onderbroken streep die korter zijn 
en dichter bij elkaar zijn getrokken. 

 

4.2.2 Zijdelingse afstand 

Art. 16.5. 
 
E Tijdens het inhalen zich niet zo ver als nodig van de in te halen bestuurder 

verwijderen. 
 
 Art. 40ter, 3de alinea 
 
Z Geen zijdelingse afstand van ten minste één meter laten tussen zijn voertuig en 

de fietser of bestuurder van een tweewielige bromfietser. 

 

Wanneer men een voertuig bestuurt moet men bewust zijn van de luchtverplaatsing 

dat dergelijk voertuig teweegbrengt. Deze luchtverplaatsing is des te heviger 

wanneer de snelheid van het voertuig hoger is. 
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Dus een kandidaat die een fietser of een bromfietser wil inhalen op een expresweg, 

moet zeker minstens één meter uitwijken, zo niet loopt hij het risico om, ten gevolge 

van deze luchtverplaatsing, deze bestuurder ten val te brengen en hem te 

verpletteren. 

 

Indien de kandidaat niet voldoende afstand laat, zal de examinator een Slecht 

toekennen voor gevaarlijk rijgedrag. 

 

4.2.3 Terug rechts 

Art. 16.6 
 
M Na het inhalen zijn plaats niet terug rechts innemen zodra men zulks zonder 

bezwaar kan doen. 

 

(Behalve wanneer men onmiddellijk opnieuw wil inhalen: 

1) op rijbanen met tweerichtingsverkeer, in vier of meer rijstroken verdeeld, op 

voorwaarde dat alleen gereden wordt op de rijstroken bestemd voor het 

verkeer in de gevolgde rijrichting; 

2) op rijbanen met eenrichtingsverkeer). 

 

4.2.4 Kenbaar maken 

Art. 16.4.2°, 1ste alinea 
 
E (= niet) 
M (= niet tijdig) 

Vóór het inhalen zijn voornemen zich naar links te verplaatsen niet of niet tijdig 
genoeg kenbaar maken door middel van de richtingaanwijzers. 

 
Art. 16.4.2°, 2de alinea 

 
M (= niet) 
L (= niet tijdig) 

Tijdens het inhalen, na zijn voornemen zich naar links of naar rechts te begeven 
kenbaar gemaakt te hebben, deze aanduiding niet of niet tijdig doen ophouden 
zodra de zijdelingse verplaatsing uitgevoerd is. 
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4.2.5 Uitwijken 

Art. 16.7 
 
M Niet zo ver mogelijk naar rechts uitwijken wanneer men op het punt staat links 

ingehaald te worden. 

 

4.2.6 Snelheid 

Art. 16.7 
 

Z Zijn snelheid opvoeren wanneer men op het punt staat links ingehaald te worden. 

 

4.2.7 Hinderen 

Art. 16.4.1°,a) 
 
Z Inhalen wanneer de weg niet over een voldoende afstand vrij is en de andere 

bestuurders hinderen of in gevaar brengen. 
 

Art. 16.4.1°,b) 
 
Z Inhalen wanneer een achterligger begonnen is in te halen. 
 

Art. 16.4.1°,c) 
 
Z Inhalen wanneer men zijn plaats niet terug kan innemen en de andere 

bestuurders hinderen of in gevaar brengen. 
 

Art. 16.4.1°,d) 
 
Z Inhalen en dit niet op korte tijd doen en zodoende de andere bestuurders 

hinderen of in gevaar brengen. 
 

Art. 16.9 
 

Z Hinderen, in gevaar brengen van tegemoetkomende weggebruikers wanneer 
men een spoorvoertuig links inhaalt (wanneer dit rechts niet kan wegens de 
engte van de doorgang of de aanwezigheid van een stilstaand of geparkeerd 
voertuig of enige andere vaste hindernis). 
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4.2.8 Verkeerd inhalen 

Art.16.3 
 
Z Rechts inhalen, waar verboden behalve wanneer het in te halen voertuig zijn 

voornemen links af te slaan kenbaar heeft gemaakt en zijn voertuig aan de 
linkerkant heeft opgesteld om deze beweging te kunnen uitvoeren of behalve 
wanneer het verkeer verloopt volgens de aanduidingen van de borden F13, F15 
of volgens de artikels 9.4 of 9.5. 

 

 F13  F15 

 
Z Links inhalen wanneer de in te halen bestuurder te kennen heeft gegeven dat hij 

voornemens is links af te slaan of zijn voertuig op te stellen aan de linkerkant van 
de openbare weg en zich naar links begeven heeft om deze beweging uit te 
voeren. 

 
Art. 16.9 

 
M-E Spoorvoertuigen links inhalen zowel wanneer die voertuigen in beweging zijn als 

wanneer die stil staan om reizigers te laten in- of uitstappen. 

 
Behalve wanneer het rechts niet kan wegens de engte van de doorgang of de 
aanwezigheid van een stilstaand of geparkeerd voertuig of enige andere vaste 
hindernis. 
Het inhalen mag eveneens links geschieden op rijbanen met eenrichtingsverkeer, 

wanneer de behoeften van het verkeer het rechtvaardigen. 
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4.2.9 Inhaalverbod - Borden C 35 - 39 - F 87 

Art. 17.1 
 
Z Links inhalen wanneer men de tegemoetkomende weggebruikers niet van ver 

genoeg kan opmerken om het inhalen zonder gevaar voor ongevallen uit te 
voeren. 

 
Art. 17.2.1° 

 
E Een gespan, een tweewielig motorvoertuig of een voertuig met meer dan twee 

wielen inhalen op een overweg gesignaleerd door het verkeersbord A45 of A47. 

(Behalve indien het een overweg is met slagbomen of indien het verkeer er door 

verkeerslichten wordt geregeld). 

 

A45  A47 

 
Art.17.2.2°, a) 

 
Z Een gespan, een tweewielig motorvoertuig of een voertuig met meer dan twee 

wielen inhalen op de kruispunten waar de voorrang van rechts geldt. 
 

Art.17.2.2°, b) 
 
Z Een gespan, een tweewielig motorvoertuig of een voertuig met meer dan twee 

wielen inhalen op de kruispunten van een openbare weg of rijbaan voorzien van 
en verkeersbord B1 (omgekeerde driehoek) of een verkeersbord B5 (stop) 

 

  B1  B5 

 
E Een gespan, een tweewielig motorvoertuig of een voertuig met meer dan twee 

wielen inhalen op een kruispunt van een aardeweg met een rijbaan wanneer 
men die aardeweg volgt. 
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 Art.17.2.3° 
 
 Een gespan, een tweewielig motorvoertuig of een voertuig met meer dan twee 

wielen inhalen bij het naderen van de top van een helling en in bochten wanneer 
de zichtbaarheid onvoldoende is 

  (Behalve indien kan ingehaald worden zonder de doorlopende witte streep te 

overschrijden die het voor de tegenliggers bestemde deel van de rijbaan aflijnt). 

  

 Beoordeling “Slecht” toekennen  

 
Art. 17.2.4° 

 
 Een gespan, een tweewielig motorvoertuig of een voertuig met meer dan twee 

wielen inhalen wanneer de in te halen bestuurder zelf een ander voertuig dan 
een fiets, een tweewielige bromfiets of een tweewielige motorfiets inhaalt 

  (Behalve wanneer de rijbaan drie of meer rijstroken heeft die bestemd zijn voor het 

verkeer in de gevolgde rijrichting). 

 

Beoordeling “Slecht” toekennen 

 
Art. 17.2.5° 

 
Z Een gespan, een tweewielig motorvoertuig of een voertuig met meer dan twee 

wielen inhalen wanneer de in te halen bestuurder stopt vóór een oversteekplaats 
voor voetgangers of een oversteekplaats voor fietsers en bestuurders van 
tweewielige bromfietsen of deze oversteekplaatsen nadert op plaatsen waar het 
verkeer niet geregeld wordt door een bevoegd persoon of door verkeerslichten. 

 

 
Art.68.3 
 
Z Verkeersborden: C35 - C39 niet naleven. 
 

  C35 C39 
Art.22ter 1.1° 

 
E Inhalen op een verhoogde inrichting. Verkeersbord: F87 
 

  F87 
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5 Rubriek 5: RICHTINGSVERANDERING 

5.1 Zich vergewissen - bord F 50 bis 

 

 F50bis 

 

Onder zich vergewissen dient men te verstaan dat de kandidaat kijkt overal waar nodig 

(achter – links – rechts) in functie van de situatie: 

▪ de snelheid 

▪ de wegmarkeringen 

▪ het manoeuvre of de uitgevoerde beweging 

▪ de aanwezigheid van andere weggebruikers 

 

E Een manoeuvre uitvoeren zonder er zich vooraf van te vergewissen dat men dit kan 

doen zonder gevaar voor de andere weggebruikers + bord F 50 bis. 

E Veranderen van rijstrook zonder zich er op voorhand van te vergewissen dit te 

kunnen doen zonder de andere weggebruikers in gevaar te brengen. 

 
Art. 19.1 

 
E Naar rechts of naar links afslaan om de rijbaan te verlaten of zijn voertuig langs de 

linkerkant van de rijbaan met eenrichtingsverkeer willen opstellen zonder zich er 
vooraf van te vergewissen dat men dit kan doen zonder gevaar voor de andere 
weggebruikers, vooral rekening houdend met de vertragingsmogelijkheden van 
de achterliggers. 

 
Art. 19.2.2° 

 
Z Wanneer men wegens de plaatsgesteldheid en de afmetingen van het voertuig 

of de lading zich naar links begeeft om rechts af te slaan zich niet vooraf 
vergewissen dat geen achterliggers reeds begonnen zijn in te halen. 

 
Z De achteruitkijkspiegels niet of slecht gebruiken. 

 

Wanneer de examinator vaststelt dat de kandidaat bij de belangrijke momenten zijn 

achteruitkijkspiegels niet op regelmatige wijze gebruikt, zal hij een Slecht toekennen 

voor het niet naleven van de goede beroepspraktijk. 
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5.2 Kenbaar maken 

Art. 13 - 19.2.1° - 19.3.1° 
 
E (= niet) 
M (= niet tijdig) 

Niet of niet tijdig genoeg zijn voornemen kenbaar maken met de 
richtingaanwijzers, alvorens een manoeuvre of een beweging uit te voeren die 
een zijdelingse verplaatsing (veranderen van rijstrook) vereist of een wijziging van 
richting veroorzaakt. 

(bij inhalen zie rubriek 4.2. “Inhalen”, punt 4.2.4. “Kenbaar maken”). 

 
Art. 19.2 
 
Het oprijden van een rotonde wordt beschouwd als een richtingsverandering 
waarbij de richtingaanwijzers niet moeten gebruikt worden.  
Het verlaten van een rotonde is een richtingsverandering waarbij de 
richtingaanwijzers wel gebruikt moeten worden. 

 

Kenbaar maken: wanneer de kandidaat zich naar links begeeft om rechts in te slaan, zal 

men aanvaarden dat hij EVENTJES zijn richtingaanwijzer naar links aanzet om het 

achterliggende verkeer niet te verrassen wanneer hij zijn beweging naar links uitvoert, op 

voorwaarde dat hij onmiddellijk daarna zijn richtingaanwijzer gebruikt om rechts af te 

slaan om het achterliggende verkeer duidelijk te maken dat hij de intentie heeft rechts af te 

slaan. Het feit daarentegen de linker richtingaanwijzer te gebruiken gedurende meerdere 

seconden zal als een Ernstige fout beschouwd worden 
 

Art. 13 - 19.2.1°, 2de alinea - 19.3.1°, 2de alinea 
 
M (= niet) 
L (= niet tijdig) 

Na een zijdelingse verplaatsing (veranderen van rijstrook) of richtingsverandering, 
niet of niet tijdig deze aanduiding met de richtingaanwijzers doen ophouden. 
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5.3 Uitwijken als vereist 

Art. 19.3.2°, a) 
 
M Naar links afslaan op een rijbaan met tweerichtingsverkeer en zich niet 

voorafgaandelijk naar links begeven. 
 
Art. 19.3.2°, b) 

 
M Naar links afslaan op een rijbaan met eenrichtingsverkeer en niet zo dicht mogelijk 

bij de linkerrand ervan blijven. 
 

De autocarbestuurder die links afslaat in een rijbaan met eenrichtingsverkeer, is niet 

verplicht om bij de linkerboord van de rijbaan te rijden. Wat het defensief rijgedrag betreft 

zou dit zelf een fout zijn, want als hij het kruispunt niet kent, dan moet hij de bocht wat 

openen om zich ervan te verzekeren dat hij doorkan. Men moet van de kandidaat enkel 

verwachten dat hij zich naar links begeeft, in functie van de breedte van de straat, om te 

vermijden dat hij langs links wordt ingehaald door een bestuurder die links inslaat. Dus 

wanneer de rijbaan met eenrichtingsverkeer bestaat uit twee rijstroken, moet men van de 

kandidaat verwachten dat hij zich naar links begeeft zonder zich uiterst links te begeven. 
 

Art. 19.2.2° 
 
M Bij het naar rechts afslaan niet zo dicht mogelijk bij de rechterrand van de rijbaan 

blijven. 

(De bestuurder mag zich evenwel naar links begeven wanneer hij wegens de 

plaatsgesteldheid en de afmetingen van het voertuig of de lading niet bij de 

rechterrand van de rijbaan kan blijven.) 

 
Art. 19.6 

 
E Naar rechts afslaan zonder zich in de rechterstrook te bevinden of naar links 

afslaan zonder zich in de linkerstrook te bevinden. 

(Wanneer de plaatsinstellingen en de afmetingen van het voertuig of zijn lading 

niet toelaten zo dicht mogelijk bij de rechterrand van de rijbaan te rijden, mag de 

kandidaat zich naar links begeven om rechts in te slaan). 

 

 Zich in de tegengestelde richting opstellen door zich te veel naar links te begeven, 

op een rijbaan met twee rijrichtingen. 

 Toekennen van de beoordeling “Slecht” 
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5.4 Hinderen – belemmeren 

Z Tijdens het uitvoeren van een manoeuvre de andere weggebruikers hinderen of in 

gevaar brengen. 

 
Art. 19.2.2°, 3de alinea 

 
Z Wanneer men wegens de plaatsgesteldheid en de afmetingen van het voertuig 

of de lading zich naar links begeven heeft om rechts af te slaan, de andere 
bestuurders die op normale wijze rijden op de openbare weg die men gaat 
verlaten in gevaar brengen. 

 
Art. 19.3.2°, a) 

 
Z Om links af te slaan op een rijbaan met tweerichtingsverkeer, zich naar links 

begeven en de tegenliggers hinderen. 
 

Art. 19.3.3° 
 
Z Links afslaan en geen voorrang verlenen aan de tegenliggers op de rijbaan die 

men gaat verlaten. 
 

Art. 19.4 
 
Z Van richting veranderen en geen voorrang verlenen aan de bestuurders en de 

voetgangers die de andere delen van dezelfde openbare weg volgen. 
 

5.5 Snelheid 

E Een manoeuvre niet met de nodige gematigde snelheid uitvoeren. 

 
Art. 19.2.3° - 19.3.4 

 

E Het naar rechts of links afslaan niet met matige snelheid uitvoeren. 

 

5.6 Kruispunt vrijmaken 

Art. 14.1 
 
M Op een kruispunt waar het verkeer geregeld wordt door een bevoegd persoon 

of door verkeerslichten dit kruispunt niet vrijmaken waar dit wel toegelaten is, maar 
wachten tot het verkeer opengesteld is in de richting die men gaat nemen. 
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5.7 Rechts de rijbaan oprijden 

Art. 19.2.4° 
 
M Bij het naar rechts afslaan de beweging niet zo kort mogelijk uitvoeren. 

 
(Behalve in de gevallen dat het verkeer op de ingeslagen rijbaan geschiedt: 

 
a) binnen de bebouwde kommen 
1° op rijbanen met eenrichtingsverkeer in rijstroken verdeeld; 
2° op rijbanen met tweerichtingsverkeer in vier of meer rijstroken verdeeld 

wanneer er ten minste twee bestemd zijn voor iedere rijrichting, dan mag 
de bestuurder binnen de bebouwde kommen de rijstrook volgen die het 
best aan zijn bestemming beantwoordt; 

 
b) binnen en buiten de bebouwde kom wanneer het verkeer in meerdere files 
mag geschieden 

1° op rijbanen verdeeld in rijstroken waarboven verkeerslichten 
aangebracht zijn (zoals vermeld in art.63.2).) 
2° op rijbanen met eenrichtingsverkeer 
3° op rijbanen met tweerichtingsverkeer in vier of meer rijstroken verdeeld, 
op voorwaarde dat alleen gereden wordt op de rijstroken bestemd voor 
het verkeer in de gevolgde rijrichting. 

(Indien de inrichtingen en de afmetingen van het voertuig of de lading het niet 

toelaten om zich langs de rechterboord van de rijbaan te plaatsen dat mag de 

bestuurder zich echter naar links plaatsen). 
 
Art. 19.3.5° 
 
M Bij het naar links afslaan op de kruispunten de beweging niet zo ruim mogelijk 

uitvoeren zodat men de ingeslagen rijbaan niet rechts oprijdt. 
(Behalve in de gevallen dat het verkeer op de ingeslagen rijbaan geschiedt: 

 
a) binnen de bebouwde kommen 
1° op rijbanen met eenrichtingsverkeer in rijstroken verdeeld; 
2° op rijbanen met tweerichtingsverkeer in vier of meer rijstroken verdeeld 

wanneer er ten minste twee bestemd zijn voor iedere rijrichting, dan mag 
de bestuurder binnen de bebouwde kommen de rijstrook volgen die het 
best aan zijn bestemming beantwoordt. 

 
b) binnen en buiten de bebouwde kom wanneer het verkeer in meerdere files 
geschiedt 
1° op rijbanen verdeeld in rijstroken waarboven de verkeerslichten zijn 
aangebracht  (zoals vermeld in art. 63.2).) 
2° op rijbanen met eenrichtingsverkeer; 
3° op rijbanen met tweerichtingsverkeer in vier of meer rijstroken verdeeld, 

op voorwaarde dat alleen gereden wordt op de rijstroken bestemd voor 

het verkeer in de gevolgde rijrichting. 

 



 
 

GOCA©2019 – VM Cat. D DE OW VAK – MOW – IN 01/03/2019 

PRINT DATE: 11/05/2021 Page 80 of 111 

Indien de verkeergeleider duidelijk getekend en geïmplanteerd is, dan moet de bestuurder, 

in de mate van het mogelijke, deze langs rechts voorbij rijden. Nu, wanneer de 

verkeersgeleider slecht getekend of slecht geïmplanteerd is en dit tot twijfel leidt of wanneer 

de afmetingen van het voertuig niet toelaten om de verkeersgeleider voorbij te rijden zonder 

hierbij op de lijn of boordsteen te rijden, dan dient men de situatie te neutraliseren. 
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5.8 Verboden rijbaan inslaan 

Art. 9.2 
 
 De links, ten opzichte van de rijrichting gelegen rijbaan volgen, wanneer de 

openbare weg twee of drie rijbanen omvat die duidelijk van elkaar gescheiden 
zijn inzonderheid door een effen grond, een niet voor voertuigen toegankelijke 
ruimte of een verschil in niveau; 

 

Toekennen van de beoordeling “Slecht”. 

 

5.9 Borden C31 – 33 D 1-3-5 

Z Verkeersborden: C 31 - 33 D1 - 3 niet naleven. 

 

 C31  C33 

 

 D3 

 

 

Niet naleven van het verkeersbord D1 - D5: Beoordeling « Slecht »  

D1 D5 
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6 Rubriek 6: VOORRANG 
 

6.1 Onnodig verlenen 

M Bij herhaling onnodig voorrang verlenen aan daarop niet rechthebbend verkeer. 

 

6.2 Niet rechts houden 

M Bij het naderen van een kruispunt de rechterrand van de rijbaan verlaten ten einde 

geen voorrang te moeten verlenen aan van rechts komende bestuurders. 

 

6.3 Geen voorrang verlenen - Bord B 17 (M9-10) 

 

 B17 

 
Art. 12.3.1, 1ste alinea 

 
Z Geen voorrang verlenen aan de op een regelmatige manier van rechts komende 

bestuurders + Bord B17 (M9-10), behalve indien hij rijdt op een rotonde (weg 
waarop het verkeer in één richting geschiedt rond een aangelegd middeneiland 
en gesignaleerd met verkeersborden D5 en waarvan de toegangswegen 
voorzien zijn van verkeersborden B1 of B5) en behalve indien de van rechts 
komende bestuurder uit een verboden rijrichting komt. 

 
Art. 12.3.1, b) 
 

Z Geen voorrang verlenen aan iedere bestuurder die rijdt op de openbare weg of 
de rijbaan die men oprijdt wanneer men uit een aardeweg of een pad komt. 

 
Art. 12.4 

 
Z Geen voorrang verlenen bij manoeuvres inzonderheid bij veranderen van rijstrook 

of van file, de rijbaan oversteken, een parkeerplaats verlaten of oprijden, uit een 
aanpalende eigendom komen, keren of achteruitrijden. 
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Art. 12.5 
 
Z Na voorrang verleend te hebben verder rijden indien men zulks niet kan doen 

zonder gevaar voor ongevallen, gelet op de plaats van de andere weggebruikers, 
de snelheid en de afstand waarop ze zich bevinden. 

 

Het feit geen voorrang te verlenen aan een andere weggebruiker brengt niet 

onmiddellijk de beoordeling “Slecht” teweeg. Er dient rekening gehouden te worden 

met de omstandigheden en het gevaarlijk karakter van de weigering van voorrang 

dient beoordeeld te worden. 

 

(Niet onmiddellijk de doorgang vrijmaken, voorrang verlenen en zo nodig stoppen 

zodra het speciaal geluidstoestel het naderen van een prioritair voertuig aankondigt: 

zie rubriek “Gedrag ten overstaan van prioritaire voertuigen”) 

 

(Als bestuurder die in de bebouwde kom dezelfde richting volgt als een autobus of 

een trolleybus, die autobus- of trolleybusbestuurder niet de gelegenheid laten zijn 

halteplaats te verlaten wanneer hij met de richtingaanwijzers zijn voornemen 

kenbaar heeft gemaakt zijn voertuig opnieuw in beweging te brengen. Daartoe niet 

vertragen en zonodig stoppen: zie rubriek “Gedrag ten overstaan van autobus”.) 

 

(Het naderen en oprijden van een kruispunt waar de voorrang van rechts geldt 

maar zonder de aanwezigheid van andere bestuurders: zie rubriek “Snelheid en 

verkeersinzicht”.) 

 
Art. 12.4 –Art 12bis  
 

Z Bij sterk vertraagd verkeer, vlak voor de versmalling, niet beurtelings voorrang 
verlenen aan een bestuurder :  

• die rijdt op een rijstrook die ophoudt of waarop het verder rijden wordt 
verhinderd, die verandert van rijstrook en die invoegt in de vrije rijstrook.  

 

6.4 Doorgang - Bord B 19 

B19 

 
Art. 15.2, 2de alinea 

 
Z Wanneer het doorrijden belemmerd wordt door een hindernis of door de 

aanwezigheid van andere weggebruikers, niet vertragen en zo nodig stoppen om 
de tegemoetkomende weggebruikers doorgang te verlenen + bord B 19 

 

Het feit geen voorrang te verlenen aan een andere weggebruiker brengt niet 

onmiddellijk de beoordeling “Slecht” teweeg. Er dient rekening gehouden te worden 

met de omstandigheden en het gevaarlijk karakter van de weigering van voorrang 

dient beoordeeld te worden.  
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6.5 Spoorvoertuig  

 
Art. 12.1 

 
Z Geen voorrang verlenen aan de spoorvoertuigen. 
 

E Zich niet, indien nodig, zodra mogelijk van het spoor verwijderen. 

 

6.6 Borden B1 of B5 (M9-10) 

B1 B5 

 
Art.12.3.1, 2de alinea, a) 

 
Z Geen voorrang verlenen aan iedere bestuurder die rijdt op de openbare weg of 

de rijbaan die men oprijdt wanneer men uit een openbare weg of rijbaan met 
een verkeersbord B 1 (M9-M10) (omgekeerde driehoek) of met een verkeersbord 
B 5 (stop) (M9-10) komt. 

 

Het feit geen voorrang te verlenen aan een andere weggebruiker brengt niet 

onmiddellijk de beoordeling “Slecht” teweeg. Er dient rekening gehouden te worden 

met de omstandigheden en het gevaarlijk karakter van de weigering van voorrang 

dient beoordeeld te worden. 
 

Bij afwezigheid van andere bestuurders het verkeersbord B5 (stop) zo voorbijrijden 

dat duidelijk blijkt dat de kandidaat: 

 

 1° er helemaal geen rekening mee houdt. Beoordeling “Slecht” 

 

 2° er wel rekening mee houdt doch niet daadwerkelijk stopt. Beoordeling 

“Onvoldoende” 

 

Het feit zich op de openbare weg te begeven of op de weg waarop men zich begeeft tegen 

een snelheid die het verkeer hindert, zal beoordeeld worden in de rubriek “Snelheid en 

verkeersinzicht”. 
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6.7 Borden B 3-7-9-11-13-15-21 

Art. 67.3 
 

M Verkeersborden: B 3 - 7 - 9 - 11 - 13 - 15 - 21 niet naleven. 

 

  B3  B7  B9 B11 B13 
 

 B15 B21 
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7 Rubriek 7: VERKEERSLICHTEN EN BEVELEN 
 

7.1 Groen licht of pijl 

Art. 6.3 
 
M Stilhouden voor groen licht waar op diezelfde weg verkeersborden betreffende 

de voorrang geplaatst zijn. 
 
Art. 62ter 
 

M Stoppen aan verkeerslichten in de vorm van driehoeken of 45° schuin naar links of 
naar rechts gerichte witte balken welke dienen om het verkeer te regelen van 
voertuigen van geregelde diensten voor gemeenschappelijk vervoer wanneer men 
een bijzondere overrijdbare bedding gebruikt. 

 
M Verkeerslichten in de vorm van een 45° schuin naar links of naar rechts gerichte 

witte balk overschrijden om een andere richting te volgen dan deze aangeduid 
door de balk wanneer men een bijzondere overrijdbare bedding gebruikt. 

 

7.2 Oranjegeel knipperlicht 

Art. 64.1 
 

E Een oranjegeel knipperlicht niet met dubbele voorzichtigheid voorbij rijden. 

 

Indien de kandidaat de voorrangsregels, bij een kruispunt waar oranjegele 

knipperlichten geplaatst zijn, niet toepast dan zal hij beoordeeld worden in rubriek 

6 “voorrang”. 

 
Art. 62ter  
 

E Verkeerslichten in de vorm van wit knipperende cirkels, welke dienen om het 
verkeer te regelen van voertuigen van geregelde diensten voor gemeenschappelijk 
vervoer, niet met dubbele voorzichtigheid voorbij rijden, indien men zich op een 
bijzondere overrijdbare bedding bevindt. 
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7.3 Oranjegeel licht of pijl 

Art. 61.1.2° 
 
Z Bij vast oranjegeel licht de stopstreep of, zo er geen stopstreep is, het verkeerslicht 

zelf voorbij rijden, tenzij de bestuurder bij het aangaan van het licht, zo dicht 
genaderd is, dat hij niet meer op voldoende veilige wijze kan stoppen. 

In de mate waarin het voertuig bestemd is om passagiers te vervoeren, verwacht men 

van de kandidaat dat hij een te bruusk remmen om te stoppen voor een oranjelicht 

moet vermijden. 
 

Art. 62bis 
 
E Blijven rijden op een rijstrook waarboven een oranjegele ontruimingspijl brandt 

wanneer het mogelijk is om deze te verlaten, of om de rijstrook te verlaten in de 
tegengestelde richting aangeduid door de pijl. 

 
Art. 61.1.5° 

 
Z Een oranjegeel licht of meer bijkomende lichten in de vorm van groene pijlen die 

tegelijk met een oranje licht branden overschrijden wanneer men geen enkele 
van de richtingen aangeduid door de pijlen volgt, behalve wanneer op dit 
ogenblik het oranje licht brandt, en de bestuurder niet meer op een voldoende 
veilige wijze kan stoppen. 

 
Art. 61.4 

 
M Stoppen voor het, links geplaatste, vast oranjegele licht. 
 

Art. 62ter 
 
Z Verkeerslichten in de vorm van wit gekleurde cirkels, welke dienen om het verkeer 

te regelen van voertuigen van geregelde diensten voor gemeenschappelijk vervoer, 
indien men een bijzondere overrijdbare bedding overschrijdt voorbij rijden, tenzij de 
bestuurder bij het aangaan van het licht, zo dicht genaderd is dat hij niet meer op 
voldoende veilige wijze kan stoppen. 
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7.4 Rood licht, kruis of pijl 

Art. 14.1 
 
Z Een kruispunt, waar het verkeer geregeld wordt door een bevoegd persoon of 

door verkeerslichten, vrijmaken zonder te wachten tot het verkeer opengesteld is 
in de richting die men gaat nemen, wanneer op de weg die hij gaat volgen een 
aan zijn rechterzijde geplaatst rood licht hem zulks verbiedt. 

 
Art. 61.1.1° 

 
 Bij rood licht het verkeersbord voorbijrijden. 
 

 Toekennen van de beoordeling “Slecht”. 

De stopstreep overschrijden, maar niet het verkeersbord: beoordeling 2.5 

dwarsmarkeringen 

 
Art. 63.2 

 
 Een rijstrook gebruiken waarboven een rood licht in de vorm van een kruis is 

aangebracht. 
 

 Toekennen van de beoordeling “Slecht”. 

 
Art. 61.1.5° 

 
Z Eén of meer bijkomende lichten in de vorm van één of meer groene pijlen die 

tegelijk met een rood licht branden overschrijden wanneer men geen enkele van 
de richtingen aangeduid door de pijlen volgt. 

 
Art. 61.4 

 
M Stoppen voor het, links geplaatste, rood licht. 
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Art. 62ter 
 
 Verkeerslichten in de vorm van wit gekleurde horizontale balken, welke dienen 

om het verkeer te regelen van voertuigen van geregelde diensten voor 
gemeenschappelijk vervoer, indien men een bijzondere overrijdbare bedding 
overschrijdt voorbij rijden. 

 

Toekennen van de beoordeling “Slecht” 

 

7.5 Rood of oranjegeel licht + groene pijl 

 
 Art. 61.1.5° 
 
Z Bij rood of oranjegeel licht in de richting van de groene pijl voortrijden en geen 

voorrang verlenen aan de bestuurders en aan die voetgangers die op regelmatige 
wijze uit andere richtingen komen. 

 

7.6 Ontruimingspijl 

Art. 62 
 
E Een kruispunt niet ontruimen wanneer een naar links gerichte groene pijl 

afzonderlijk geplaatst bij het uitrijden van het kruispunt, brandt. 

 

7.7 Bevelen bevoegd persoon 

 
Art. 4.2.1° 

 
 Niet stoppen vóór het kruispunt wanneer de bevoegde persoon de arm recht 

opgestoken heeft behalve indien men zo dicht genaderd is dat men dit niet 
meer op een veilige manier kan doen. 

 

 Toekennen van de beoordeling “Slecht”. 
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Art. 4.2.2° 
 
 Niet stoppen vóór het kruispunt wanneer de bevoegde persoon de arm of armen 

horizontaal uitstrekt indien men uit een richting komt die de uitgestrekte armen 
dwarst. 

(Betekent STOPPEN voor de weggebruikers die naderen uit richtingen welke dwars 

aangewezen door de arm of armen) 

 

 Toekennen van de beoordeling “Slecht”. 

 
Art. 4.2.3° 

 
 Niet stoppen wanneer de bevoegde persoon overdwars zwaait met een rood 

licht. 

(Betekent STOPPEN voor de bestuurders naar wie het rood licht gericht is.) 

 

 Toekennen van de beoordeling “Slecht”. 

 
Art. 4.2.1° 

 
E Wanneer men zich in een kruispunt bevindt, dit niet vrijmaken wanneer de 

bevoegde persoon de arm rechtop steekt. 
 
 Art. 4.1 
 
Z Geen onmiddellijk gevolg geven aan de bevelen van de bevoegde personen, 

andere dan hierboven vermeld. 

 

7.8 Overweg 

Art. 20.3.2° 
 
 Zich op een overweg begeven wanneer de rode knipperlichten branden 
 

Toekennen van de beoordeling „Slecht“. 
 

Art. 20.3.1° 
 
 Zich op een overweg begeven wanneer de slagbomen in beweging of gesloten 

zijn. 
 

Toekennen van de beoordeling „Slecht“ 
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Art. 20.3.3° 
 
Z Zich op een overweg begeven wanneer het geluidssein werkt. 

 

7.9 Signaalgevers 

Art. 40 bis 2 + Art.41.3.1 
 
 De aanwijzingen niet opvolgen die door de daartoe gemachtigde signaalgevers 

of opzichters, wegkapiteins, groepsleiders of werfleiders gegeven worden en die 
hierbij gebruik maken van de schijf waarop het verkeersbord C3 is afgebeeld, om 
de veiligheid te verzekeren van een groep kinderen of scholieren, van 
wielerwedstrijden, van wandel- of loopwedstrijden, van de beweging van 
groepen wielertoeristen of groepen ruiters, van het personeel van de werken op 
de openbare weg, van culturele, sportieve en toeristische manifestaties. 

 

  Toekennen van de beoordeling “Slecht” 

 
 Geen gevolg geven aan de aanwijzingen die gegeven worden om de 

beweging van legercolonnes te vergemakkelijken door daartoe gemachtigde 

militairen. 

 

  Toekennen van de beoordeling “Slecht” 
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8 Rubriek 8: SNELHEID EN VERKEERSINZICHT 
 

8.1 Niet aangepaste snelheid 

Art. 10.1.1° 
 
Z De snelheid niet regelen zoals vereist wegens de plaatsgesteldheid, haar 

belemmering, de verkeersdichtheid, het zicht, de staat van de weg, de staat en 
de lading van het voertuig, opdat de snelheid geen ongevallen zou kunnen 
veroorzaken noch het verkeer hinderen. 

 
Art. 10.1.3° 

 
Z Geen rekening houden met de snelheid om in alle omstandigheden te kunnen 

stoppen vóór een hindernis die kan voorzien worden. 
 

Art. 20.2 
 
E Bij naderen van een overweg niet dubbel voorzichtig zijn ten einde alle 

ongevallen te vermijden. 
 

Art. 7.4 
 

E Rijden aan een snelheid waardoor men, gezien de lading van het voertuig, 
beschadigingen kan aanbrengen aan het wegdek. 

 

8.2 Te lage snelheid 

Art. 10.2, 1ste alinea 
 
E De normale gang van de andere bestuurders hinderen door abnormaal traag te 

rijden wanneer daar geen geldige reden toe is. 
Art. 21.2 
 

Z Rijden op een autosnelweg aan een snelheid die lager is dan 70 km/u. 

 

De kandidaat die, op een autosnelweg, een snelheid aanhoudt lager dan 70km/u 

zonder dat de lokale situatie die zou kunnen verrechtvaardigen, zal de beoordeling 

“Slecht” toegekend krijgen voor gevaarlijk rijgedrag. 

 

 F5 
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8.3 Niet naleven snelheidsbeperkingen 

Art. 10.4 
 
Z Een bestuurder aansporen of uitdagen overdreven snel te rijden. 
 
Voor het niet respecteren van de snelheidsbeperkingen hieronder vermeld, moet de examinator 

zich baseren op wat hij ziet, dus op de snelheid op de kilometerteller. Er moet een onderscheid 

gemaakt worden tussen: 

▪ de kandidaat die gedurende een korte periode de maximale snelheid overschrijdt: geen 

beoordeling 

▪ en de kandidaat die op regelmatige wijze de maximale toegelaten snelheid 

overschrijdt: 

o van 0 tot 5 km/u geen beoordeling 

o van 6 tot 10 km/u Z 

o meer dan 10km/u er boven beoordeling Slecht  

 
Art. 11.2.1° 

 
Buiten de bebouwde kommen, op een autosnelweg of op openbare wegen verdeeld 
in vier of meer rijstroken waarvan er ten minste twee bestemd zijn voor iedere rijrichting 
voor zover de rijrichtingen anders dan door wegmarkeringen gescheiden zijn, rijden 
aan : 

• een snelheid hoger dan 100 km/u voor autocars waarvan alle 
zitplaatsen zijn uitgerust met een veiligheidsgordel en met een 
snelheidsbegrenzer tot 100 km/u; 

• een snelheid hoger dan 90 km/u voor autobussen en autocars die niet 
voldoen aan voorgaande bepaling.   

 
Art. 11.2.2°, 11.2.3° (VL) & 11.3 
 

Buiten de bebouwde kommen, rijden aan een hogere snelheid dan door het gewest 
bepaald: 

• op openbare wegen verdeeld in vier of meer rijstroken waarvan er ten 
minste twee bestemd zijn voor iedere rijrichting voor zover de rijrichtingen 
door wegmarkeringen gescheiden zijn 

• op de andere openbare wegen. 

 

8.4 Borden C 43 - 45 - F 1 - 3 - 4a - 4b - 12a - 12b - 87 

Voor de verkeersborden hieronder vermeld, moet de examinator zich baseren op wat hij ziet, 

dus op de snelheid op de kilometerteller. Er moet onderscheid gemaakt worden tussen:  

▪ de kandidaat die gedurende een korte periode de maximale snelheid overschrijdt: geen 

beoordeling 

▪ en de kandidaat die op regelmatige wijze de maximale toegelaten snelheid 

overschrijdt: 

o van 0 tot 5 km/u geen beoordeling 

o van 6 tot 10 km/u Z 

o meer dan 10 km/u er boven beoordeling Slecht 
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Art. 68.3 
 
 Het verkeersbord C43 niet naleven. 

Het verkeersbord C43 (snelheidsbeperking) met de vermelding 30km/u geplaatst 

boven het verkeersbord F1 is van toepassing op alle openbare wegen binnen de 

bebouwde kom. 
 

C43 F1 

 
Art. 11.1 

 
 Binnen de bebouwde kommen aan meer dan 50 km per uur rijden. 

Bord F1. 
 

Art. 22 bis 
 
 Binnen de woonerven en erven aan meer dan 20 km per uur rijden. 

Bord F 12a. 
 

 F12a 
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Art. 22 ter 
 
 Over een verkeersdrempel rijden aan meer dan 30 km per uur. 

Bord F 87 
 

 F87 
 

 
Art. 22 quater 

 
 Binnen de zones afgebakend door de verkeersborden F 4a en F 4b aan meer dan 

30 km per uur rijden. 
 

 F4a F4b 
 

8.5 Afstand tussen voertuigen 

Art. 10.1.2° 
 
E Tussen voorligger en eigen voertuig, geen voldoende veiligheidsafstand houden, 

rekening houdend met de snelheid. 

 
Art. 18.1 

 
M Tussen voertuigen of slepen met een MTM van meer dan 7,5 ton, op bruggen, geen 

onderlinge afstand houden van ten minste 15 meter.  

 
Art. 18.2 

 
E Buiten de bebouwde kommen geen onderlinge afstand houden van ten minste 50 

meter tussen voertuigen en slepen met een MTM van meer dan 7,5 ton of langer 
dan 7 meter. 
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8.6 Plots remmen 

Art. 10.2, 2de alinea 
 
Z Plots remmen wanneer dit niet om veiligheidsredenen vereist is. 

8.7 Hinderen 

Art. 7.1 
 
E Het verkeer hinderen of onveilig maken (door voorwerpen of stoffen op de 

openbare weg te werpen of te laten vallen). 

 

Z Deze onderrubriek zal in de toekomst gebruikt worden om de gemaakte fouten te 

beoordelen indien de kandidaat de andere weggebruikers hindert, ze in gevaar 

brengt of zichzelf in gevaar brengt dit door zijn onvoldoende verkeersinzicht, dat 

dit op de autosnelweg is, op een rotonde of op elke andere openbare weg, of bij het 

oprijden van een openbare weg met het bord B1 (driehoek op punt) of een bord B5 

(stop) zonder daardoor een overtreding te begaan mbt de wegcode: 

 

- Niet voldoende snelheid nemen op de invoegstrook alvorens zich onder het 

verkeer mengen op autosnelwegen en op snelle wegen. 

- Niet tijdig kijken om in te voegen op een autosnelweg wanneer men zich op de 

invoegstrook bevindt. 

- Niet van de hoffelijkheid van de bestuurders gebruik maken wanneer zij 

uitwijken om het invoegen op een snelle weg of een autosnelweg toe te laten.  

- Vertragen of remmen alvorens zich op de uitrijstrook van de autosnelweg te 

bevinden. 

- De afrit te laat verlaten. 

- In de dode hoek van een ander voertuig blijven rijden. 

- Bij druk verkeer, door een rijstrookvermindering, zich niet invoegen in het 

verkeer op de vrije rijstrook. 

- Stoppen op het einde van de lanceringstrook 

- Het verkeer hinderen door te twijfelen bij een rijstrookverandering. 

- Het verkeer hinderen of in gevaar brengen door te twijfelen midden op een 

kruispunt. 

 

Al deze fouten zullen beoordeeld worden in de rubriek 8.7 enkel en alleen wanneer er 

werkelijk een hinder of een in gevaarbrenging heeft plaatsgevonden t.o.v. een andere 

weggebruiker. 

Indien de fouten daarentegen gemaakt worden bij de afwezigheid van een andere 

weggebruiker zullen deze beoordeeld worden in de rubriek 10 “Defensief rijgedrag”. 
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8.8 Hindernis 

Art. 40.6 
 
M Bij het voorbijrijden van een hindernis waar de voetgangers omheen moeten 

gaan op de rijbaan, langs deze hindernis geen vrije ruimte van ten minste één 
meter laten. 

E Bij het naderen van een hindernis zich niet vergewissen of men kan voorbijrijden 
zonder gevaar voor de andere weggebruikers. 

 
 Art. 22ter.1 
 
Z Verhoogde inrichtingen naderen aangekondigd door de verkeersborden A14 en 

F87 of in een zone 30 rijden zonder dubbele voorzichtigheid en zonder de 
snelheid te matigen. 

 

De inrichtingen geplaatst op een kruispunt, beoordelen in rubriek 8.10 “Kruispunt”. 

 

  A14  F87 

 

8.9 Oversteekplaats - borden F49 – 50 

 

 F49   F50 

 
Art. 40.4.1, 2de alinea 

 
E Op plaatsen waar het verkeer geregeld wordt door een bevoegd persoon of door 

verkeerslichten en waar een oversteekplaats voor voetgangers is, niet stoppen 
voor deze oversteekplaats wanneer het verkeer in de rijrichting gesloten is. 

 
Art. 40.4.2. 

 
E Op plaatsen waar het verkeer niet geregeld wordt door een bevoegd persoon of 

door verkeerslichten een oversteekplaats voor voetgangers niet met matige 
snelheid naderen. 
 

De beoordeling dient in deze rubriek ondergebracht te worden enkel wanneer er zich 

geen enkele voetganger op de oversteekplaats bevindt of deze nadert. 

Wanneer er een voetganger is, zal deze fout in rubriek 9.1 beoordeeld worden. 

Gedrag ten overstaan van zwakke weggebruikers. 
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Wanneer een hindernis de oversteekplaats voor voetganger voor een gedeelte 

belemmert, verwacht men van de kandidaat dat hij voldoende vertraagt om te kunnen 

stoppen in geval van nood. Het feit dat de kandidaat niet vertraagt of wanneer hij er 

geen aandacht aan besteed zal minimum met een “Onvoldoende” beoordeeld 

worden. 

In geval van te hoge snelheid ten opzichte van de situatie, zal de beoordeling 

“Slecht” toegekend worden. 

 
Art. 40.5 

 
M Een oversteekplaats voor voetgangers oprijden wanneer het verkeer zodanig 

belemmerd is dat men waarschijnlijk op die oversteekplaats zou moeten stoppen. 
 

Art. 40 ter, 4de alinea 
 
E Een oversteekplaats voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen niet 

met matige snelheid naderen.  
 

Art. 40 ter, 5de alinea 
 
M Een oversteekplaats voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen op 

rijden wanneer het verkeer zodanig belemmerd is dat hij waarschijnlijk op die 
oversteekplaats zou moeten stoppen. 

 

8.10 Kruispunt - B1 - B 17 (M9-10) 

Art. 12.2 
 
E Een kruispunt oprijden zonder dubbel voorzichtig te zijn ten einde alle ongevallen 

te voorkomen. 

 

(Een kandidaat die zijn snelheid niet aanpast bij het naderen en oversteken van een 

kruispunt waar de voorrang van rechts geldig is. Bij de afwezigheid van andere 

weggebruikers, dient deze fout niet in rubriek 6 punt 6.3 “GEEN VOORRANG 

VERLENEN bord B17” aangetekend te worden, maar wel in rubriek 8 punt 8.10 

(kruispunt)). 

 

B17 
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Wanneer de kandidaat een voorrang van rechts, waar de zichtbaarheid nul is, zonder 

te vertragen noch naar rechts te kijken voorbijrijdt mag de examinator onmiddellijk 

een “Slecht” toekennen voor gevaarlijk rijgedrag. 

 
Art. 14.2 

 
M Zelfs indien verkeerslichten het toelaten een kruispunt oprijden wanneer het 

verkeer zodanig belemmerd is dat men waarschijnlijk op het kruispunt moet 
stoppen en aldus het dwarsverkeer hinderen of beletten. 

 

8.11 Overweg 

Art. 20.2 
 
Z Zich op een overweg zonder verkeerslichten of met niet werkende verkeerslichten 

of zich op en overweg zonder slagbomen begeven zonder zich vergewist te 
hebben dat geen spoorvoertuig nadert. 

 
Art. 20.4 

 
 Een overweg oprijden wanneer het verkeer zodanig belemmerd is dat hij 

waarschijnlijk op die overweg zou moeten stoppen. 

Toekennen van de beoordeling “Slecht” 

 

8.12 Borden A 3 tot en met A 51 

Art. 66.4 
 
E Het niet in acht nemen van de gevaarsborden A 3 - 5 - 7 - 9 - 11 - 13- 14 - 15 - 17 

- 19 - 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 33 - 35 - 37 - 39 - 41 - 43 - 45 - 47 - 49 – 51 
 

A3 A5 A7 A9 A11 A13 
 

A14 A15 A17 A19 A21
A23 
 

A25 A27 A29 A31 A33
A35 
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A37 A39 A41 A43 A45
A47 
 

A49 A51
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9 Rubriek 9: GEDRAG TEN OVERSTAAN VAN 

 

9.1 Zwakke weggebruikers  

 Art. 7.2 
 
Z Zich zo gedragen op de openbare weg dat er hinder of gevaar veroorzaakt wordt 

voor de andere weggebruikers, hierin inbegrepen, het personeel dat aan het werk 
is voor het onderhoud van de wegen en de uitrusting langs de weg, de diensten 
voor toezicht en de prioritaire voertuigen. 

 
Art. 15.3 en 16.5 

 
Z Gebruik maken van de gelijkgrondse berm bij kruisen of inhalen en de 

weggebruikers die zich daar bevinden in gevaar brengen. 
 

Art. 19.5 
 
Z Van richting veranderen en geen voorrang verlenen aan de voetgangers die de 

rijbaan oversteken die men gaat oprijden. 
 
 Art. 22bis 2° 
 
Z Een voetganger in een woonerf hinderen en niet stoppen indien nodig. 
 

Art. 40.1 
 
Z Voetgangers die zich op een trottoir, op een deel van de openbare weg 

voorbehouden voor het verkeer van voetgangers door het verkeersbord D9 (of 
D10), op een berm of een vluchtheuvel, op een openbare weg gesignaleerd door 
de verkeersborden F99a of F99b of ingericht als speelstraat, in een zone 
afgebakend door de verkeersborden F12a en F12b of F103 en F105, bevinden, 
of die op de rijbaan gaan onder de in het verkeersreglement voorziene 
voorwaarden, in gevaar brengen. 

 

 D9  F99a  F99b 

  F12a  F12b  F103  F105 
 
 Art.40ter 
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Z Een fietser of een bestuurder van een tweewielige bromfiets die zich op de 

openbare weg bevindt onder de voorwaarden van de wegcode in gevaar 
brengen. 

 
Art. 40.4.1, 1ste alinea 

 
Z Op plaatsen waar het verkeer geregeld wordt door een bevoegd persoon of door 

verkeerslichten, zelfs wanneer het verkeer in zijn rijrichting is opengesteld, de 
voetgangers die zich regelmatig op de rijbaan hebben begeven, de gelegenheid 
niet laten het oversteken met een normale gang te beëindigen.  

 
Art. 40.4.2 

 
Z Op plaatsen waar het verkeer niet geregeld wordt door een bevoegd persoon 

of door verkeerslichten de oversteekplaats voor voetgangers niet met matige 
snelheid naderen en de voetgangers die er zich op bevinden of die op het punt 
staan om zich erop te begeven geen voorrang verlenen. Niet stoppen om de 
voetgangers te laten doorgaan wanneer dit wel nodig is. Deze bepalingen 
gelden zowel ten opzichte van de voetgangers als ten opzichte van de personen 
die volgende vervoermiddelen nl. een fiets, een tweewielige bromfiets, een 
kruiwagen, een ziekenwagen of een wagen voor mindervalide, of enig ander 
voertuig zonder motor dat geen bredere dan de voor voetgangers vereiste 
ruimte nodig heeft, aan de hand leiden. 

 

Een kandidaat moet stoppen indien een voetganger stilstaat voor een 

oversteekplaats, met zijn gezicht naar het verkeer gericht. Zich op deze plaats zo 

opstellen is voldoende om aan te duiden dat hij/zij op het punt staat de 

oversteekplaats voor voetgangers over te steken. Er bestaan geen andere 

voorwaarden. 
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Op plaatsen waar het verkeer niet geregeld wordt door een bevoegd persoon of door 

verkeerslichten: 

 

- Wanneer een voetganger zich op de oversteekplaats voor voetgangers bevindt: 

• Als hij zich in een zone dichtbij het voertuig bevindt: minimale 

beoordeling “Onvoldoende”. Bij een gevaarsituatie, “Slecht”. 

• Als de voetganger zich buiten het bereik van het voertuig van de 

kandidaat bevindt (bestaat er geen conflict situatie): geen beoordeling. 

• Als de voetganger plots achter een obstakel opduikt en de kandidaat 

verleent geen voorrang, zal men eerder de benadering van de 

oversteekplaats beoordelen in rubriek 8.9 i.p.v. geen voorrang te 

hebben verleend aan een voetganger in een moeilijke situatie. 

 

- Wanneer een voetganger zich op de stoep bevindt: 

• als de voetganger zich rechts van de rijbaan bevindt en goed zichtbaar 

is: beoordeling “Onvoldoende”. 

• als de voetganger zich links van de rijbaan bevindt en goed zichtbaar 

is: 

1.  voor zover de voetganger zich links van de rijbaan bevindt die de 

kandidaat gebruikt en dat deze rijbaan bestaat uit maximum 2 

rijstroken beoordeling “Onvoldoende”. 

2. indien de rijbaan verdeeld is in meerdere rijstroken, wordt er geen 

beoordeling toegekend wanneer de kandidaat zich uiterst links van 

de openbare weg bevindt. 

3. indien de rijbaan breed is of indien ze uit ten minste 3 rijstroken 

bestaat: geen beoordeling. 

• als de voetganger niet duidelijk zichtbaar is: geen beoordeling 

 

Op plaatsen waar het verkeer geregeld wordt door een bevoegd persoon of door 

verkeerslichten: 

- Een voetganger aanzetten om de rijbaan over te steken wanneer dit voor hem 

verboden is: beoordeling “Onvoldoende”. Indien er een duidelijk in gevaar 

brengen van de voetganger bestaat (vb: een voertuig haalt het tot stilstaand 

gebracht voertuig van de kandidaat in), zal de beoordeling “Slecht” toegekend 

worden en het examen zal stopgezet worden. 

 

In alle gevallen wordt er rekening gehouden met de houding van de voetganger. Een 

voetganger die zijn aanstalten om over te steken niet duidelijk kenbaar maakt of een 

voetganger die plots vb. lopend opduikt, moet de beoordeling herzien worden naar 

“Voorbehoud” of “Goed”. 
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Art 40ter 
Z De weggebruikers die zich bevinden op een oversteekplaats voor fietsers of 

bestuurders van tweewielige bromfietsen in gevaar brengen of ze hinderen 
wanneer zij het oversteken van de rijbaan met normale snelheid beëindigen. Niet 
stoppen wanneer dit wel nodig is.  

 
Art. 40.6 

Z Bij het voorbijrijden van een hindernis waar de voetgangers omheen moeten 
gaan op de rijbaan en wanneer het niet mogelijk is een vrije ruimte van ten minste 
één meter te laten, deze hindernis sneller dan stapvoets voorbij rijden wanneer 
een voetganger ter hoogte van die hindernis loopt. 

 
 Art. 40.7 
 
Z Geen zijdelingse afstand van ten minste één meter laten tussen het voertuig en 

de voetganger wanneer laatstgenoemde zich op de rijbaan bevindt onder de in 
het verkeersreglement voorziene voorwaarden. 

 
Z Niet stapvoets rijden en zo nodig stoppen indien deze minimumafstand niet kan 

nageleefd worden. 
 
 Art. 12.4 
 
Z Geen voorrang verlenen aan fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen 

die gebruik maken van de rijbaan op het einde van het fietspad door rechtdoor 
te rijden. 

 

9.2 Kinderen, bejaarden, blinden en gehandicapten 

Art. 7.1 
 

Z De kwetsbare verkeersdeelnemers in gevaar brengen, met name wanneer het 
gaat om fietsers en voetgangers, inzonderheid wanneer het kinderen, bejaarden 
of personen met een handicap betreft. Onverminderd de artikels 40.2 (gedrag 
tegenover voetgangers) en 40ter (gedrag tegenover de fietsers en bestuurders 
van tweewielige bromfietsen), tweede lid, niet dubbel voorzichtig zijn bij 
aanwezigheid van dergelijke kwetsbare weggebruikers, of wanneer hun 
aanwezigheid op de openbare weg kan voorzien worden, in het bijzonder op 
een openbare weg zoals gedefinieerd in artikel 2.38 (definitie van een straat). 

 
Art. 40.2 

 
Z Niet dubbel voorzichtig zijn ten aanzien van kinderen, bejaarden of personen met 

een handicap, inzonderheid blinden met een witte stok of een gele stok en de 
personen met een handicap die een voertuig besturen dat zijzelf voortbewegen 
of dat uitgerust is met een elektrische motor waarmee niet sneller dan stapvoets 
kan gereden worden. Niet vertragen en niet stoppen indien nodig.  
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9.3 In- en uitstappen 

Art. 39bis2 
 

Z Een voertuig, bestemd voor het schoolvervoer dat al de richtingaanwijzers doet 
werken en hiermee beduidt dat de kinderen gaan in- of uitstappen, naderen, 
zonder de snelheid aanzienlijk te matigen en zo nodig te stoppen.  

 
Art. 40.3.1 
 

Z Zijn snelheid niet matigen wanneer men rijdt langs een autocar, een trolleybus, 
een autobus, een minibus of een spoorvoertuig dat stilstaat om reizigers te laten 

in- en uitstappen. 

 
Art. 40.3.2. 

 
Z Bij afwezigheid van een vluchtheuvel aan de halteplaats van een voertuig voor 

gemeenschappelijk vervoer en rijdend langs de kant waar de reizigers in- of 
uitstappen, deze de gelegenheid niet laten in alle veiligheid het voertuig, het 
trottoir, het deel van de openbare weg voorbehouden voor het verkeer van 
voetgangers door het verkeersbord D9 of de berm te bereiken. 
Niet stoppen om het in- en uitstappen mogelijk te maken en niet opnieuw met 
matige snelheid vertrekken. 

 

9.4 Prioritaire voertuigen - autobus – trolleybus 

Art. 38 
 
E Niet onmiddellijk de doorgang vrijmaken, voorrang verlenen en zo nodig stoppen 

zodra het speciaal geluidstoestel het naderen van een prioritair voertuig 
aankondigt. 

 

Bij het naderen van een prioritair voertuig, verwacht men van de kandidaat dat hij 

reageert en tracht een oplossing te vinden. Indien er totaal geen reactie is zal dit met 

een “Onvoldoende” beoordeeld worden. Vanaf het moment dat hij echter 

gereageerd heeft, dient de examinator de kandidaat te helpen om zich zodanig te 

plaatsen dat hij de doorgang van het prioritair voertuig niet hindert en vooral indien 

de situatie vereist dat men zich even in overtreding moet plaatsen tegenover de 

wegcode  

Indien de kandidaat, aan een prioritair voertuig, geen voorrang verleent, dient de 

beoordeling “Onvoldoende” toegekend te worden. Indien een prioritair voertuig, 

onderbroken wordt in zijn vaart en indien de situatie als gevaarlijk beschouwd 

wordt, kan een beoordeling tot “Slecht” toegekend worden, op voorwaarde zijn 

passagiers niet in gevaar te brengen. 
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Art. 39 
 
Z Als bestuurder die in de bebouwde kom dezelfde richting volgt als een autobus 

of een trolleybus, die autobus- of trolleybusbestuurder niet de gelegenheid laten 
zijn halteplaats te verlaten wanneer hij met de richtingaanwijzers zijn voornemen 
kenbaar heeft gemaakt zijn voertuig opnieuw in beweging. 
Daartoe niet vertragen en zo nodig stoppen. 

 

Indien de kandidaat, tegenover deze voertuigen, geen voorrang verleent, dient de 

beoordeling “Onvoldoende” toegekend te worden. Indien de bestuurder van de 

auto- of trolleybus, bij het verlaten van de standplaats, onderbroken wordt in zijn 

vaart en indien de situatie als gevaarlijk beschouwd wordt, kan de beoordeling 

“Slecht” toegekend worden. 

Indien de autobus- of trolleybusbestuurder zijn richtingaanwijzer aanzet wanneer 

de kandidaat zich reeds naast dit voertuig bevindt zal er geen beoordeling 

toegekend worden. 

 

9.5 Kolonnes, groepen, stoeten, wielerwedstrijden 

Art. 40 bis, 1 
 
 Breken door een groep kinderen of scholieren 

- in rijen, vergezeld van een leider; 
- ofwel die de rijbaan oversteekt onder de controle van een jeugdverkeersbrigade, 

van een leider of van een gemachtigd opzichter. 

 

Toekennen van de beoordeling “Slecht” 

 
Art. 41.1.1° 

 
 Breken door een afdeling van een militaire kolonne bestaande uit een op mars 

zijnde troep of een voertuigenkonvooi waarvan de gang geregeld wordt door 
bevoegde personen of daartoe gemachtigde militairen. 

 

Toekennen van de beoordeling “Slecht” 

 
Art. 41.1.2° 

 
 Breken door een stoet, een groep voetgangers, een samenkomst naar aanleiding 

van een cultureel, sportief of toeristisch evenement of een processie. 

 

Toekennen van de beoordeling “Slecht” 
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Art. 41.1.3° 
 
 Breken door een groep deelnemers aan een wielerwedstrijd of aan een niet-

gemotoriseerde sportwedstrijden of – competitie. 

 

Toekennen van de beoordeling “Slecht” 

 
Art. 41.1.4° 

 

 Breken door een groep deelnemers aan een wandel- of loopwedstrijd. 

 

Toekennen van de beoordeling “Slecht” 

 
Art. 41.2 

 
Z Niet onmiddellijk uitwijken en stoppen bij het naderen van een groep renners die 

aan een wielerwedstrijd deelnemen. 

 

9.6 Trek-, last- en rijdieren of vee 

Art. 10.3 
 
E Als bestuurder niet vertragen wanneer men op de openbare weg trek-, last- en 

rijdieren of vee nadert. 
 
Z Als bestuurder niet stoppen wanneer deze trek-, last- en rijdieren of vee tekenen 

van angst vertonen. 
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10 Rubriek 10: DEFENSIEF RIJDEN 
 

Niet defensief rijgedrag van de kandidaat, dat niet strikt een fout tegen de verkeersreglementering 

betekent, wordt beoordeeld onder deze rubriek. 

 

De hieronder vermelde aandachtspunten en de onder rubriek 10 opgesomde fouten met hun 

respectievelijke weging zijn niet limitatief en dienen beschouwd te worden als uitgangspunt voor 

het kader, waarin defensief rijden dient beoordeeld te worden. 

 

Algemene aandachtspunten 

 

- kijktechniek 

- observatie van het verkeersgebeuren 

 

- gezien worden  

- visuele communicatie met andere weggebruikers (oogcontact, ...) 

- technische communicatie met andere weggebruikers (stoplichten, ...) 

 

- zich voorspelbaar gedragen 

- geen bruuske veranderingen (snelheid, richting, ...) 

- vloeiende bewegingslijn 

 

- vooruitzien voor zichzelf en voor andere weggebruikers door onkordaat reageren 

 

- geboden kansen aangrijpen 

- geen verwarring scheppen bij andere weggebruikers door onkordaat rijgedrag 

 

- aanpassen rijgedrag naargelang weersomstandigheden 

 

- hoffelijkheidsreflex 

- andere weggebruikers toelaten aangevatte manoeuvres te voltooien of bij druk verkeer de 

kans geven aan te schuiven in de verkeersstroom 

 

- de veilige plaats innemen in het verkeersgebeuren 

- volgafstand 

 

- andere weggebruikers niet in gevaar brengen door onnodig voorrang te verlenen 

 

- snelheid - zich vloeiend voortbewegen in het verkeer 
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10.1 Plaats op de openbare weg 

M-E Zijdelingse afstand ten opzichte van andere verkeersdeelnemers. 

 

M-E Rond punt en plein: zo opstellen dat de kandidaat moeilijkheden uitlokt. 

 

M-E Niet stoppen op een plaats waar men overzicht heeft op het kruispunt - ook nadat de 

bestuurder gestopt is op de reglementair voorgeschreven plaats. 

 

E Proberen op één rijstrook te blijven rijden in een rotonde of op een kruispunt indien de 

beweging meerdere rijstroken vereist 

 

E De kandidaat moet aandacht besteden aan het feit dat hij niet rechts gedubbeld wordt in 

een rotonde vermits de autobus alle plaats nodig heeft om te manoeuvreren; men verwacht 

van de kandidaat dat hij duidelijke signalen geeft aan de andere weggebruikers. 

 

De kandidaat die een rotonde oprijdt moet aandacht besteden aan het feit dat hij twee 

rijstroken nodig heeft, bijgevolg moet hij het voertuig links van hem doorlaten. Men 

verwacht van de kandidaat dat hij het probleem dat veroorzaakt, door de afmetingen van 

zijn voertuig, oplost  

 

10.2 Bochten 

L Niet zodanig uitwijken dat men de bocht zover mogelijk kan overzien of gezien worden. 

 

M Zijn snelheid niet aanpassen en andere autocar of vrachtwagen kruisen in een bocht. 

 

10.3 Kruisen 

M-E Kruist reglementair wetende dat de verkeerssituatie daardoor zodanig kan evolueren dat 

hij een hindernis zal worden voor de andere weggebruikers. 

 

M Kruisen van zware voertuigen: te weinig zijdelingse afstand houden (voorkomen dat je 

weggeduwd wordt door de luchtverplaatsing). 

 

E Tegenliggend verkeer niet blijvend in het oog houden. Niet zo nodig uitwijken of de baan 

verlaten om een ongeval te voorkomen. 
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10.4 Inhalen 

L-E Niet tijdig en niet geleidelijk van rijstrook veranderen. 

 

M Te hoge snelheid opbouwen achter de voorligger wanneer men niet onmiddellijk kan 

inhalen. 

 

M De in te halen/ingehaalde bestuurder en voertuig niet blijvend in het oog houden. 

 

10.5 Richtingsverandering 

L-E In eenrichtingsverkeer: niet tijdig en geleidelijk uitwijken bij richtingsverandering naar 

links. 

 

E Niet achter, links en rechts opnieuw vergewissen. 

 

10.6 Voorrang 

E Voorrang nemen terwijl dit risico’s inhoudt. 

 

E Geen oogcontact zoeken/houden met de betrokken weggebruikers. 

 

10.7 Verkeerslichten en bevelen 

L-M Dwarsverkeer niet blijven observeren bij groen verkeerslicht. 

 

M Snelheid niet aanpassen bij groen licht of pijl (point of no return). 

 

E Versnellen bij groen licht of pijl. 

 

E Snelheid niet aanpassen bij rood licht of pijl. 

 

E Niet in de gaten houden van verkeer achter zich. 

 

10.8 Snelheid en verkeersinzicht 

M-E Fileverkeer: onnodig van rijstrook veranderen. 

 

M Met een niet aangepaste snelheid het kruispunt naderen. 

 

M Niet eerst kijken naar die kant waar het gevaar het grootst is. 

 

M Niet achter, links en rechts vergewissen bij voorrang van rechts op kruispunten. 

 

M-E Een voertuig beletten zijn aan de gang zijnde manoeuvre uit te voeren (achteruit parkeren). 
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M Fileverkeer: van twee rijstroken overgaan naar één rijstrook, geen ruimte laten om in te 

voegen. 

 

M Fileverkeer: geen afstand houden bij invoegen. 

 

M Fileverkeer: invoegen wanneer 2 files samen komen (rits/inweven) - onnodig stoppen - niet 

kenbaar maken. 

 

M-E Door onaangepaste keuze van de snelheid de andere weggebruikers doen twijfelen, zich 

onvoorspelbaar gedragen. 

 

M-E In geval van een hindernis op een autoweg, de andere achterliggende weggebruikers niet 

duidelijk maken, door middel van de richtingaanwijzers, dat er een risico voor een ongeluk 

bestaat. 

 

Z Niet tijdig genoeg kijken wanneer men zich op de invoegstrook van een autosnelweg 

bevindt om zich in te voegen. 

 

Z  Indien men zich op de invoegstrook bevindt, niet snel genoeg rijden tot men bijna de 

snelheid bereikt van de andere voertuigen die op de rechterrijstrook van een autosnelweg 

rijden. 

 

M Geen gebruik maken van de hoffelijkheid van de bestuurder welke zich ontwijken om op 

de autosnelweg in te voegen. 

 

E Onnodig vertragen of remmen wanneer men zich op de vertragingsstrook van de 

autosnelweg bevindt. 

 

E De afrit te laat nemen 

 

10.9 Gedrag ten overstaan van 

M Bij een richtingsverandering doorrijden zonder dat de voetganger gehinderd wordt maar 

enigszins de doorgang afdwingen. 

 

M Bij richtingsverandering de situatie verkeerd inschatten. 

 

E De kandidaat brengt zichzelf in moeilijkheden, hij kan nog enkel voorkomen de voetganger 

te hinderen door te gaan versnellen. 


