Praktijkexamen categorie D – D1
Voorwaarden voertuig

Voor te leggen originele documenten
Kandidaat
 Geldig identiteitsdocument
 Voorlopig rijbewijs
 Het rijbewijs waarvan u
reeds houder bent (Belgisch of Europees)

Begeleider
 Geldig identiteitsdocument

Voertuig

Categorie D1

Categorie D

 Kentekenbewijs

 L-teken

 L-teken

 Geldig, groen verzekeringsbewijs
met juiste kentekenplaat en/of chassisnummer

 Twee rechterbuitenspiegels (1 voor
bestuurder, 1 voor begeleider/examinator)

 Twee rechterbuitenspiegels (1 voor
bestuurder, 1 voor begeleider/examinator)

 Geldig keuringsbewijs (een beperkte
geldigheid van 15 dagen of minder
vanaf datum van keuring wordt niet
aanvaard)

 Uitgerust met tachograaf

 Uitgerust met een geijkte tachograaf

 Aantal plaatsen: minimum 9 + 1 –
maximum 16 + 1

 Aantal plaatsen : minimum 9 + 1
Lengte  10 m

 Keuringsbewijs deel A of identificatieverslag of technische fiche

 Snelheid  80 km/uur

 Snelheid  80 km/uur

 Technisch in orde en in zuivere staat

 Technisch in orde en in zuivere staat

 MTM ≥ 4 T

 ABS

 Lengte ≥ 5 m

 Breedte ≥ 2,4 m

 Blanco tachograafschijf overeenstemmend met de tachograaf

 ABS

 Rijbewijs (Belgisch of
Europees)

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
Elk derde en volgend examen dient afgelegd te worden met de rijschool.
3
Zie doc. 135 of www.goca.be
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Terrein buiten het verkeer
U bent niet verplicht de veiligheidsgordel te dragen noch de richtingaanwijzers te gebruiken.
Alle proeven worden afgenomen met de spiegels in de normale gebruiksstand.

Openbare weg
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 verboden
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