
Een verplichte opleiding voor een veiliger verkeer

Terugkommoment 
voor beginnende 
bestuurders

Met het terugkommoment wil 
de Vlaamse overheid het aantal 
ongevallen bij beginnende 
bestuurders naar beneden halen.

Dit is een praktijkgerichte en 
actieve opleiding van 4 uur die je 
6 tot 9 maanden na het behalen 
van je definitief rijbewijs verplicht 
moet volgen.

vlaanderen.be/terugkommoment
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MIJN BURGERPROFIEL
Je kunt de termijn waarin je het terugkommoment moet volgen en bv. de status van je 
aanvraag om uitstel snel en gemakkelijk online raadplegen via Mijn Burgerprofiel. Dat 
is de online profielpagina met je persoonlijke gegevens die bij de overheid bekend zijn. 
Je termijn wordt daar zichtbaar wanneer je je definitief rijbewijs ongeveer 5 maanden 
op zak hebt. Wil je automatisch via mail op de hoogte gebracht worden wanneer je 
gegevens daar zichtbaar zijn? Schrijf dan in op updates of schakel meldingen in via 
Mijn Burgerprofiel. Surf naar burgerprofiel.vlaanderen.be.

KOSTPRIJS?
Bij je inschrijving betaal je 100 euro (+ indexering). Let op: als je het terugkommoment 
te laat volgt, betaal je 50 euro (+ indexering) extra. Heb je 2 maanden later de 
opleiding nog niet gevolgd? Dan riskeer je een boete tot wel 4000 euro. Gewoon 
doen dus en liefst zo snel mogelijk.

WAAR?
Op vlaanderen.be/terugkommoment vind je alle erkende instellingen. Maak snel een 
afspraak bij een instelling naar keuze.

vlaanderen.be/terugkommoment 

TERUGKOMEN, WAAROM?
Na een paar maanden rijden, durven bestuurders hun rij kunsten te overschatten en risico’s 
in het verkeer te onder schatten. Bij 1 op 5 ongevallen is dan ook een beginnende bestuurder 
betrokken. Het verplichte terugkom moment moet dat cijfer naar beneden halen.

VOOR WIE?
Het terugkommoment is verplicht wanneer je aan de volgende 3 voorwaarden voldoet:

1. Je hebt op 1 oktober 2017 of later je voorlopig rijbewijs B aangevraagd of omgewisseld. 
Of je hebt je voorlopig rijbewijs B aangevraagd vóór 1 oktober 2017 en omgewisseld 
naar een voorlopig rijbewijs B van 18 of 36 maanden of model 12.

2. Je voorlopig én definitief rijbewijs B zijn afgeleverd in een Vlaamse gemeente.
3. Je woont in Vlaanderen. 

WAT STAAT ER OP HET PROGRAMMA?
Je volgt het terugkommoment in een groep van 6 tot 18 personen. Het bestaat uit 3 delen:

1. Een korte kennismaking.

2. Enkele praktijkoefeningen met een lesvoertuig.

3. Een afsluitend groepsgesprek over de invloed van snelheid op je remafstand, afleiding 
achter het stuur, rijden onder invloed, …

WANNEER?
Je volgt het terugkommoment 6 tot 9 maanden na het behalen van je definitief rijbewijs. 
Schrijf je op tijd in! 

Je rijbewijs  
behaald? 
Proficiat!

Zelfzeker ga je de baan op, maar … een ongeval is zo gebeurd.


