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VANAF 04.03.2017 IN DE VLAAMSE EXAMENCENTRA 
 
De kandidaat die twee maal na elkaar niet slaagt voor het praktisch examen moet zes uren rijlessen volgen bij 
een rijschool vooraleer hij terug toegelaten wordt tot het praktijkexamen. 
 
Wanneer de kandidaat tweemaal uitgesteld werd voor het praktijkexamen onder dekking van een eerste 
voorlopig rijbewijs en vervolgens na drie jaar een nieuw voorlopig rijbewijs heeft behaald, zal hij toch zes uur 
rijlessen moeten volgen alvorens een derde praktijkexamen te mogen afleggen. Alle mislukkingen tellen dus 
mee ongeacht deze voor of na 04.03.2017 hebben plaatsgevonden en ongeacht deze al dan niet onder dekking 
van eerste of tweede voorlopig rijbewijs hebben plaatsgevonden. 
 
Ik heb al 1 mislukte poging voor het praktijkexamen achter de rug. De geldigheid van mijn 1ste voorlopig 
rijbewijs is meer dan 3 jaar geleden verstreken. Als ik nu een nieuw voorlopig rijbewijs verkrijg, op hoeveel 
pogingen heb ik dan nog recht alvorens opnieuw rijschoolonderricht te moeten volgen? 

 

 

 

 

 

Antwoord:  

Na 2 opeenvolgende mislukkingen moet je telkens opnieuw 6 uur rijschoolonderricht volgen. Je hebt dus nog 
recht op 1 poging. Als je ook deze keer niet slaagt voor het praktijkexamen, moet je opnieuw 6 uur 
onderricht volgen, alvorens je een 3de maal het praktijkexamen mag afleggen. 

 

Ik ben al 2 maal niet geslaagd voor het praktijkexamen. Ondertussen is de geldigheid van mijn 1ste voorlopig 
rijbewijs al meer dan 3 jaar geleden verstreken en heb ik een 2de voorlopig rijbewijs bekomen onder de oude 
reglementering (op dat moment telden eerdere mislukkingen voor mijn praktijkexamen niet meer mee). Onder 
dit 2de voorlopig rijbewijs misluk ik opnieuw voor het praktijkexamen (3de poging in totaal vòòr 04.03.2017). Ik 
wil nu een 4de poging doen. Moet ik rijschoolonderricht volgen? 

 

 

 

 

Antwoord:  

Ja, aangezien alle mislukte pogingen nu meetellen, moet je nu 6 uur rijschoolonderricht volgen. Als je ook 
deze keer niet slaagt voor het praktijkexamen, moet je opnieuw 6 uur onderricht volgen, alvorens je een 5de 
maal het praktijkexamen mag afleggen. 
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