
Praktijk examen 

 

Deel 1: manoeuvres op privéterrein 

 Voorafgaande controles: kennis van de bedieningshandelingen en technische controle 

van de tractor en de aanhangwagen, preventief noodzakelijke controles en 

dashboardcontroles. Vooraleer de andere manoeuvers aan te vatten zal de kandidaat 

mogelijks ook de zitplaatsen en de achteruitkijkspiegels moeten verstellen 

 In rechte lijn achteruit rijden 

 Achteruit draaien in een garage 

 Ontkoppelen en aankoppelen 

Deel 2: praktijkexamen op de openbare weg 

De duur van het examen op de openbare weg bedraagt  45 minuten. 

Het examen op de openbare weg gaat over de volgende punten: 

 Wegrijden na een stop in het verkeer en het verlaten van een oprit 

 Rijden op rechte wegen en tegenliggers kruisen, ook bij wegversmallingen 

 Rijden door bochten 

 Inhalen en voorbijrijden: inhalen van andere voertuigen, obstakels voorbijrijden,  

ingehaald worden 

 Speciale verkeerselementen waaronder: rotondes, overwegen, tram- 

of bushaltes, voetgangersoversteekplaatsen en een stijgende of dalende weg over een 

lange afstand 

 Beheersing van het voertuig: correct gebruik van de achteruitkijkspiegels en de 

lichten, correct gebruik van de koppeling, de versnellingsbak, het gaspedaal en de 

reminrichting 

 Zuinig en milieuvriendelijk rijden: letten op het motorregime en het schakelen, 

remmen en versnellen 

 Goed kijken: rondom kijken, correct gebruik van de achteruitkijkspiegels: dichtbij, 

verder weg en ver kijken 

 Voorrang verlenen op kruispunten en overwegen, bij het veranderen van richting of 

rijstrook en bij manoeuvres; naderen en oversteken van kruispunten 

 Juiste positie op de weg, de rijstroken, de rotondes en door bochten, volgens het type 

en de eigenschappen van het voertuig 

 Voorsorteren 

 Veilige afstand: voldoende afstand bewaren voor en naast het voertuig en voldoende 

afstand bewaren ten opzichte van de andere weggebruikers 

 Snelheidsbeperkingen 

 Verkeerstekens en instructies van verkeersagenten 

 Het geven van signalen: signalen geven op de juiste momenten; correct reageren op 

signalen van andere weggebruikers 

 Remmen en stoppen: tijdig gas minderen, afremmen of stoppen, waarbij rekening 

moet worden gehouden met de omstandigheden; anticipatievermogen. 
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