TERUGKOMMOMENT
De hervorming van de rijopleiding en het praktisch rijexamen is stapsgewijs in voege getreden. Het
terugkommoment voor beginnende bestuurders vormt het sluitstuk van de nieuwe rijopleiding in
Vlaanderen.
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 28 september 2018 houdende het terugkommoment in het kader van
de rijopleiding categorie B is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 14.11.2018.

Voor wie?
Het terugkommoment moet je verplicht volgen als je aan de volgende 3 voorwaarden voldoet:
1. Jouw laatste voorlopig rijbewijs werd aangevraagd na 1 oktober 2017 in een Vlaamse gemeente
2. Je bent houder van een definitief rijbewijs afgeleverd door een Vlaamse gemeente
3. Je bent ingeschreven in het Vlaams gewest
De datum van het praktijkexamen heeft géén invloed op de verplichting van het terugkommoment!
Beginnende bestuurders die na 1 oktober 2017 hun voorlopig rijbewijs hebben omgewisseld
(met/zonder begeleider), moeten 9 maanden stage volgen vooraleer het praktijkexamen te mogen
afleggen, én het terugkommoment volgen.
Voor wie niet?
Je moet het terugkommoment niet volgen als je:
• jouw laatste voorlopig rijbewijs hebt aangevraagd vóór 1 oktober 2017.
• na 30 september 2017 een nieuw voorlopig rijbewijs hebt aangevraagd omwille van verlies of
diefstal, van een voorlopig rijbewijs dat je al had voor 1 oktober 2017.
• na 30 september 2017 een nieuw voorlopig rijbewijs hebt aangevraagd omdat je een andere of een
nieuwe begeleider had.
Wanneer moet je het terugkommoment volgen?
Je moet het terugkommoment volgen 6 tot 9 maanden na het behalen van het definitieve rijbewijs.
Aan het einde krijg je een attest 'deelname aan het terugkommoment'.
Het eerste terugkommoment kan starten op 1 januari 2019. Als je jouw definitieve rijbewijs behaalde
vanaf 1 juli 2018, moet je het terugkommoment volgen in de periode januari - maart 2019.
Wat mag je verwachten?
Het terugkommoment is een opleiding van 4 uur met 3 onderdelen.
Per groep worden 6 à 18 deelnemers toegelaten.
Je moet geen examen afleggen!
Onderdeel 1:
Reflectie als beginnend chauffeur
- Evalueren en bespreken van de eerste ervaringen
- 30 minuten
Onderdeel 2:
- Praktijkoefeningen op een afgesloten terrein
- Jonge bestuurders laten ervaren wat mogelijke gevolgen zijn van rijden onder invloed, de
mogelijke gevolgen van afleiding tijdens het rijden en wat de invloed is van snelheid op de
stopafstand
- 2 uren
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Onderdeel 3:
- Groepsgesprek
o over attitude op de weg
o delen en bespreken van de ervaringen opgedaan tijdens de praktijkoefeningen
- 1,5 uur
Inschrijven:
Je zal per post een brief ontvangen van het Departement MOW. In deze brief zal alle nodige
informatie worden gegeven over het terugkommoment. Ontvang je jouw brief begin 2019, dan staat
er mogelijk een periode van 6 maanden vermeld waarin je het terugkommoment moet volgen. Deze
periode is dan geldig.
Je zal een afspraak moeten maken bij een erkende instelling. De erkende instellingen kan je
terugvinden op www.rijbewijzer.be.
Hoeveel zal je betalen?
Voor het terugkommoment betaal je €102,00, BTW inclusief.
Als je het terugkommoment laattijdig volgt, moet je een toeslag van €50,00 betalen.
Wanneer je het terugkommoment niet tijdig of niet volgt, riskeer je een bestraffing tot €4.000,00
Wat bij bvb ziekte?
In enkele uitzonderlijke gevallen kan je uitstel vragen:
• omwille van medische redenen
• bij verblijf in het buitenland voor werk of studie
• bij vrijheidsbeneming (gevangenisstraf, opname in een ziekenhuis of psychiatrisch centrum ...) als
gevolg van een rechterlijke beslissing.
Uitstel kan je aanvragen door een formulier te downloaden en dit ingevuld en ondertekend terug te
sturen via het contactpunt van het Departement Mobiliteit en Openbare Wegen van de Vlaamse
overheid.
Als u uitstel wilt aanvragen, vult u één van de onderstaande formulieren in:
Aanvraagformulier om uitstel terugkommoment (beroeps- of dienstredenen) (363.96 kB)
Aanvraagformulier om uitstel terugkommoment (studieredenen) (362.22 kB)
Aanvraagformulier om uitstel terugkommoment (medische redenen) (358.4 kB)
Aanvraagformulier om uitstel terugkommoment (vrijheidsbeneming) (356.7 kB)
Het formulier stuurt u ingevuld en ondertekend terug via het Contactpunt van het Departement
Mobiliteit en Openbare Werken (externe website).
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