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Voorlopig rijbewijs
Maak een afspraak (/afspraak-maken#select/productguid/c17b3681-3fae-4e4d-92489fa92156450e/locationguid/267187e5-6681-4b4d-8658-40d2ed327e20/Rijbewijs---voorlopig-rijbewijs/hetGemeentehuis)
Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument, het geeft je de toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als
voorbereiding op het praktisch rijexamen.
Je kan kiezen uit:
 voorlopig rijbewijs met begeleider. Dit is 36 maanden geldig en niet verlengbaar.
 voorlopig rijbewijs zonder begeleider. Dit is 18 maanden geldig en niet verlengbaar of hernieuwbaar.
De rijopleiding is veranderd in de loop van 2017 zodat beginnende bestuurders beter gewapend zijn tegen de risico's op de
weg. Je vindt een duidelijk overzicht van de wijzigingen en de nieuwe rijopleiding op de website Rijbewijzer.be
(/web/rijbewijzer.be).
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Voorwaarden
 Je bent niet langer dan drie jaar geleden geslaagd voor het theoretisch examen voor de categorie waarvoor je het
voorlopig rijbewijs aanvraagt.

Bijkomende voorwaarden
 Voorlopig rijbewijs met begeleider (MODEL 36): je kan het voorlopig rijbewijs met begeleider afhalen vanaf 17 jaar.
 In Vlaanderen is het vormingsmoment niet langer een verplichting. Deze vorming van 3 uur is nog wel aan te raden en
kan gevolgd worden in een erkende rijschool of bij een erkend instructeur. De begeleider ontvangt dan een
begeleidersattest.
 Voorlopig rijbewijs zonder begeleider (MODEL 18): je bent 18 jaar en je hebt eerst 20 uur praktijklessen gevolgd bij een
erkende rijschool. Als deze rijschool je rijgeschikt acht om alleen te rijden, krijg je een rijgeschiktheidsattest, waarna je
de rest van de opleiding zonder begeleider mag afmaken.

Procedure
Het voorlopig rijbewijs moet je aanvragen in de gemeente waar je bent ingeschreven in het bevolkingsregister.

De minimum oefenperiode vooraleer je je praktijkexamen mag afleggen is drie maanden.

Meebrengen
 Je identiteitskaart,
 Een recente pasfoto. De foto op het rijbewijs moet gelijkend zijn. Als je in het bezit bent van een recente
identiteitskaart, kan jouw foto en handtekening uit de database van de elektronische identiteitskaarten worden
gebruikt. Is je identiteitskaart meer dan één jaar oud, dan breng je een nieuwe, recente pasfoto mee of maak je een
nieuwe foto in de pasfotocabine op het gemeentehuis.
 bij verlies of diefstal: attest van Belgische politie
 eventueel een rijgeschiktheidsattest voor categorie B, C of D
 Voor een voorlopig rijbewijs met begeleider (MODEL 36) breng je ook mee:
 aanvraagformulier van het examencentrum ingevuld en gehandtekend door jezelf en minimum een, maximum twee
begeleiders indien je verkiest om met begeleider te oefene
LET OP! Je begeleider moet minstens acht jaar in het bezit zijn van een Europees rijbewijs en hij mag de laatste drie
jaar geen verval gehad hebben

 Voor een voorlopig rijbewijs zonder begeleider (MODEL 18) breng je ook mee:
 aanvraagformulier van het examencentrum ingevuld en gehandtekend door jezelf
 het bekwaamheidsattest van de rijschool indien je verkiest om na 20 uur rijles alleen te oefenen (model 18)

Bedrag
Een voorlopig rijbewijs kost 25 euro.

Uitzonderingen

Regelgeving
Koninklijk Besluit betreffende het rijbewijs van 23 maart 1998 (http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?
language=nl&la=N&cn=1998032331&table_name=wet)

You are using a browser that is not supported by the Google Maps JavaScript API. Please consider changing your
browser.
Learn more (https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/error-messages#unsupported-browsers)
Dismiss
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Toegankelijkheidsverklaring (/toegankelijkheidsverklaring)
●

Openbare onderzoeken (/openbare-onderzoeken)

●

●

Privacy (/privacy)

Cookievoorkeuren
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Disclaimer (/disclaimer)

●

Cookies (/cookies)



