TERUGKOMMOMENT VOOR JONGE BESTUURDERS:
Het terugkommoment is het laatste luik in de vernieuwingen van de rijopleiding die de Vlaamse regering in
2017 heeft opgestart. Alle nieuwe bestuurders, die na 1 oktober 2017 een voorlopig rijbewijs behaalden,
zullen deze vier uur durende sessie moeten volgen, tussen de 6 en de 9 maanden na het behalen van hun
definitieve rijbewijs. Ook kandidaten die na 1 oktober 2017 van model van voorlopig rijbewijs veranderden –
dus die omschakelden van een voorlopig rijbewijs van 18 maanden naar een van 36 maanden of omgekeerd
– moeten het terugkommoment volgen.
Als je voor 1/10/2017 je voorlopig rijbewijs behaalde, val je dus niet onder de nieuwe regeling en moet je dit
terugkommoment niet volgen.

1

Programma
•
•

•

•
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Een kennismaking met de lesgever en de medekandidaten (30′)
Praktijkoefeningen op het privaat terrein (120′). Bij deze oefeningen wordt voornamelijk op
risicoherkenning gewerkt. Je ondervindt in speciaal uitgeruste wagens hoe stopafstanden kunnen
worden ingeschat aan 30km/uur en aan 50km/uur, je kan met een alcoholbril leren hoe rijden onder
invloed de vaardigheden beïnvloedt en ervaart de risico’s van afleiding bij het rijden.
Daarna neem je deel aan een interactief groepsgesprek (90′). De praktijksessie wordt geëvalueerd,
maar ook je ervaringen als nieuwe bestuurder tijdens de eerste 6 à 9 maanden van je ‘rijcarrière’
deel je met je medekandidaten. De gesprekken gaan over diverse onderwerpen, zoals de risico’s
van alcohol of druggebruik achter het stuur, de sociale druk van o.a. passagiers en vriendenkring,
vermoeidheid, smartphonegebruik tijdens het rijden en zo meer. De bedoeling van deze opleiding is
dat je als nieuwe bestuurder ervaringen uitwisselt en begrijpt wat mogelijke risico’s tot ongevallen
zijn.
Er is geen examen aan verbonden.

Wie is verplicht om dit te volgen?
•
•
•
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Wie een voorlopig rijbewijs verkregen heeft vanaf 01/10/2017 is verplicht om een terugkommoment
te volgen
Het maakt niet uit wanneer je je praktijkexamen doet of deed
Ook wie een voorlopig rijbewijs verkreeg voor 01/10/2017 maar vanaf 01/10/2017 overschakelde
naar een ander voorlopig rijbewijs is verplicht om het terugkommoment te volgen

Voor wie is het NIET van toepassing?
•
•
•
•

Voor wie een voorlopig rijbewijs verkreeg voor 01/10/2017 en nadien géén ander voorlopig rijbewijs
meer kreeg
Voor wie een voorlopig rijbewijs verkreeg voor 01/10/2017 en vanaf 01/10/2017 hetzelfde voorlopig
rijbewijs verkreeg omwille van verlies, beschadiging, omwisseling of toevoeging van een begeleider
Voor wie op het ogenblik van afgifte van het rijbewijs niet in een Vlaamse gemeente woont
Voor wie op het ogenblik dat hij/zij/X op het moment dat het terugkommoment moet gevolgd zijn (9
maanden na het verkrijgen van het rijbewijs) niet meer in een Vlaamse gemeente woont
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Wanneer moet je dit volgen?
•
•
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Wie het rijbewijs behaalt voor 01/07/2018: tussen 01/01/2019 en 30/04/2019
Wie het rijbewijs behaalt vanaf 01/07/2018: tussen de 6e en 9e maand na het behalen van het
rijbewijs

Wat is de kostprijs?
•
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De deelnemer betaalt vooraf € 100 (incl BTW). Wie het terugkommoment laattijdig volgt moet een
toeslag van € 50 betalen.

Wat als je het niet volgt?
•

7

Je rijbewijs blijft geldig maar je riskeert een bestraffing tot € 4000. Er is een opvolgingsprocedure tot
2 jaar na het behalen van het rijbewijs

Inschrijven
•
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Inschrijven doe je best op ons kantoor voorzien van de ID-kaart en de €100. Je ontvangt tevens een
betaalbewijs en alle praktische informatie voor de dag zelf.

Data
•

De data van het terugkommoment zullen telkens per mail worden gecommuniceerd. Op eenvoudig
verzoek (email, telefoon,…) ontvangt u van ons een email met de beschikbare data en de vrije
plaatsen.

Alvast bedankt
Met vriendelijke groet,
Thomas Van Coillie
UVA – Rijschool: Erkenningnummer 2518
Erkende instelling Terugkommoment: Erkenningnummer T3
Gelmelstraat 20 (Kantoor)
Gelmelstraat 92 (Oefenterrein)
2320 Hoogstraten
telefoon: 03 314 63 71
gsm: 0497 89 86 03

info@uva.be
www.uva.be

