
Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid, departement Mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse 
overheid, Koning Albert II-laan 20 bus 2, 1000 Brussel  
 

Vlaamse overheid - departement Mobiliteit en Openbare Werken -  
Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid 

 

AANVRAAG TOT TERUGBETALING VAN DE RETRIBUTIEIJSLAG 
VOOR HET PRAKTISCH EXAMEN 

(toepassing  van de bepalingen van artikel 63, § 2,1°  van het koninklijk 
besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs) 

 
GELIEVE DE ACHTERKANT VAN DIT DOCUMENT TE RAADPLEGEN, 

VOORALEER HET DOCUMENT IN TE VULLEN 
 

De ondergetekende 

 
Naam en voornaam:                       

Adres (straat, nr., bus):                       

Postnummer + gemeente:                       

 

vraagt  vrijstelling   -  terugbetaling   * van  de  retributiebijslag   die  hij/zij   ingevolge  de  

voornoemde bepalingen dient te betalen - heeft betaald * en dit om de hierna duidelijk 

omschreven redenen ** 

 

 

Datum en handtekening 

 
*  De vermelding die niet van toepassing is, schrappen  

** Alleen het origineel van de aanvraag met bijgevoegde bewijsstukken is ontvankelijk 

en dient toegestuurd te worden aan het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheidop het 

hieronder vermelde adres.   

 
 

 

In te vullen door het examencentrum 

 

 datum van het praktische examen waarvoor de kandidaat zich niet heeft aangemeld : 

......................  

 datum waarop de kandidaat het examencentrum heeft verwittigd dat hij/zij zich op de 

voorziene afspraak voor het praktische examen niet kon aanmelden : 

...............................................................  

 oorzaak waarom  het examen niet kon doorgaan : 

.................................................................................... 
 
 

 
 

Stempel van het examencentrum 



Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid, departement Mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse 
overheid, Koning Albert II-laan 20 bus 2, 1000 Brussel  
 

 

Toepassing van de bepalingen van artikel 63, §2, 1° van het koninklijk besluit van 23 

maart 1998 betreffende het rijbewijs: 
 
 

De retributiebijslag kan terugbetaald worden in geval van overmacht, als de kandidaat, 

zonder het examencentrum ten minste twee werkdagen vooraf te verwittigen, de 

zaterdag niet inbegrepen, zich niet aanmeldt op het examen. 

 

De retributiebijslag wordt daarentegen niet terugbetaald als de kandidaat zich heeft 
aangemeld op het praktische examen en het niet mocht afleggen om één van de 
volgende redenen: 

 

a) het  voertuig voldeed  niet  aan de voorschriften van het koninklijk besluit of bood 
geen voldoende veiligheid; 

 

b) er was niet voldaan aan de vereisten voorzien voor het voorlopig rijbewijs of voor 
de leervergunning; 

 

c) de kandidaat was niet in staat te sturen; 

 

d) de kandidaat kon één van de documenten genoemd in artikel 35, 36 en 37 niet 

voorleggen of was niet vergezeld door de begeleider of de instructeur bedoeld in 

artikel 39, § 3; 

 

e) de bestuurder van het voertuig van de categorie B (begeleidend voertuig tijdens het 

praktische examen voor de categorie A) was niet in staat te sturen of het 
voertuig bood onvoldoende veiligheid; 

 

f) de kandidaat was onvoldoende vertrouwd met de plaats en het gebruik van de 

bedieningsorganen van het voertuig; 

 
g) de kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie A beschikte niet over de 

uitrusting voorzien in artikel 38, § 2. 

 

 


