Praktijkexamen categorie B
Voor te leggen originele documenten
Kandidaat
 Geldig identiteitsdocument
 Het rijbewijs waarvan u reeds
houder bent (Belgisch of Europees)
(zie opm. 3)

 Voorlopig rijbewijs (zie opm. 3 en 6)
 Vanaf het 3de praktijkexamen: origineel getuigschrift van onderricht
dient voorgelegd te worden (zie opm. 6)
 De kandidaat moet op de dag van
het praktijkexamen sinds minder dan
3 jaar geleden geslaagd zijn voor het
theoretisch examen cat. B
 Buitenlands nationaal rijbewijs en
niet geldig Europees rijbewijs (zie

Voorwaarden

Voertuig
 Kentekenbewijs
 Geldig, groen verzekeringsbewijs
met juiste kentekenplaat en/of
chassisnummer
 Geldig keuringsbewijs (een beperkte
geldigheid van 15 dagen of minder
vanaf datum van keuring wordt niet
aanvaard)

Voertuig





L-teken
Tweede achteruitkijkspiegel bijgeplaatst in het voertuig *
Indien gesloten koetswerk, twee rechterbuitenspiegels
Met cabine

 3 zitplaatsen zonder beperkingen. Vooraan voorzien van veiligheidsgordels. Achteraan geen gordels verplicht indien het voertuig door het technisch reglement niet onderworpen is aan deze
verplichting.
 Moet een snelheid van tenminste 100 km/u kunnen halen
 Technisch in orde en in zuivere staat
 Indien het voertuig uitgerust is met hoofdsteunen zowel vooraan
als achteraan, mogen deze niet verwijderd worden.

opm. 7)

 Minimumstage van 9 maanden (zie
opm. 8)

Begeleider
 Geldig identiteitsdocument
 Rijbewijs (Belgisch of Europees) (zie
opm. 3)

 Voorwaarden begeleider verplicht
(zie opm. 4)

Informatie betreffende het theorieexamen en de begeleider
Zie voor meer info
www.autoveiligheid.be of www.goca.be

Indien een document ontbreekt of aan een voorwaarde niet is voldaan, wordt het examen niet afgenomen.
Opmerkingen:
1
Het examen mag niet afgenomen worden met een voertuig met handelaarsplaat, proefrittenplaat of transitplaat van korte duur, noch met een voertuig ingeschreven als oldtimer. Indien u het
examen wil afleggen met een voertuig dat ingeschreven is in het buitenland, neemt u eerst telefonisch contact op met het examencentrum.
2
Speciaal aangebrachte tekens om de kandidaat te helpen tijdens het examen zijn niet toegelaten.
3
Het voorlopig rijbewijs, het rijbewijs van de kandidaat en het rijbewijs van de begeleider moet intact zijn.
4
Voorlopig rijbewijs 12, 18 en 36 maanden: begeleider verplicht en minstens 8 jaar houder van een Belgisch of Europees rijbewijs en ingeschreven in Belgisch bevolkings- of vreemdelingenregister. Voorlopig rijbewijs 12 en 36 maanden: begeleider dient vermeld te zijn op het voorlopig rijbewijs.
5
Meer detailinformatie zie doc. 133 of www.goca.be of www.autoveiligheid.be
6
Na elke 2 mislukkingen moeten 6 uur rijles gevolgd worden in een erkende rijschool. Mislukkingen voor de risicoperceptietest in het Brussels hoofdstedelijk gewest worden meegeteld. Het
laatste getuigschrift (origineel) van onderricht dient steeds voorgelegd te worden.
7
Indien de kandidaat het examen aflegt onder dekking van een nationaal buitenlands rijbewijs of niet geldig Europees rijbewijs, dient, met uitzondering van een rijbewijs opgesteld in de
Franse, Duitse of Engelse taal, een vertaling van het rijbewijs, opgesteld door een beëdigd vertaler, voorgelegd te worden.
8
Uitzondering: voorlopig rijbewijs 12 maanden: geen stage.
*
niet voor voorlopig rijbewijs 18 maanden
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U mag tijdens de proef steeds op reglementaire wijze stoppen om uw zichtbaarheid te
verbeteren, om uw achteruitkijkspiegels beter te richten of om uw zithouding te verbeteren.
De proef dient afgelegd te worden met inachtneming van de verkeersregels en met een
aan het verkeer aangepaste snelheid.
Rijden aan een te lage snelheid zonder reden kan uitsluiting tot gevolg hebben.

Taak van de begeleider/instructeur
 Staat in voor de veiligheid tijdens het examen.
 Mag op geen enkele manier aanduidingen of tekens geven.
 Dient in te grijpen indien nodig en zeker bij gevaar.
 Gebruik GSM tijdens het examen niet toegelaten.
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