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Om een rijbewijs te halen, moet je een traject doorlopen: theorieopleiding, theorie-examen, praktijkopleiding, stageperiode en
praktijkexamen. Dat traject kan je op verschillende manieren tot
een goed einde brengen. Informatie over de rijopleiding vraag
je in een examencentrum of bij de GOCA (Groep van Erkende
Ondernemingen voor Autokeuring en Rijbewijs).

Rijbewijs B
Om een rijbewijs te halen om met een gewone wagen te rijden, moet
je twee examens afleggen: een theorie-examen waarmee je kennis
van het verkeersreglement wordt getest en een praktijkexamen
met een rit op de openbare weg en de zgn. manoeuvres (b.v.
achteruit rijden en parkeren). Na het theorie-examen en voor het
praktijkexamen moet je een stage doorlopen.
Model ‘leervergunning’ of ‘vervroegde opleiding’
Vanaf drie maanden voor je 17 wordt, kan je naar de rijschool voor
een theoretische en een praktische opleiding. Na 12 uur theoretische
opleiding, kan je het examen afleggen. Daarna volg je minimum 12
uur praktijk, waarvan de laatste twee uur met je begeleider.
Vanaf 17 jaar en ten laatste op je 18de verjaardag krijg je een
leervergunning en kan je aan de stage beginnen. De stage duurt
minimum 12 en maximum 18 maanden. Je mag rijden samen met
je begeleider.
Voor het praktijkexamen moet je samen met je begeleider 2 uur
bijkomende opleiding volgen in een rijschool. Ten vroegste na 12
maanden stage kan je het praktijkexamen afleggen met de wagen
van de rijschool of met je eigen wagen.

rijbewijs

Ben je geslaagd, dan mag je met de formulieren van het
examencentrum een rijbewijs B afhalen op de Dienst Rijbewijzen
van de gemeente.
Model 1, 2 en 3
Vanaf drie maanden voor je 18 wordt, kan je een theorieopleiding
van minstens 12 uur volgen of alles op eigen houtje studeren. Het
examen kan je afleggen vanaf de derde maand voor je 18 wordt.
Als je geslaagd bent, kan je beginnen aan de praktijkopleiding.
Daarvoor zijn er drie mogelijkheden.
Model 1: via de rijschool met 10 uur praktijklessen
Je vraagt vanaf je 18de verjaardag een voorlopig rijbewijs model 1:
de stageperiode is maximum 9 maanden. Je mag rijden met een
begeleider. Na minimum 6 maanden stage kan je het praktijkexamen
doen met de wagen van de rijschool of met je eigen wagen. Ben je
geslaagd, dan mag je met de formulieren van het examencentrum
een rijbewijs B afhalen op de Dienst Rijbewijzen van de gemeente.
Ben je na 9 maanden niet geslaagd, dan moet je de verdere
opleiding via de rijschool volgen.
Model 2: via de rijschool met 20 uur praktijklessen
Je vraagt vanaf je 18de verjaardag een voorlopig rijbewijs model
2: de stageperiode is maximum 6 maanden. Je mag rijden zonder
begeleider. Na minimum 3 maanden stage kan je het praktijkexamen
doen met de wagen van de rijschool. Ben je geslaagd, dan kan je
een rijbewijs B afhalen. Ben je na 6 maanden niet geslaagd, dan
moet je de verdere opleiding via de rijschool volgen.
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Model 3: via de vrije opleiding
Je vraagt vanaf je 18de verjaardag een voorlopig rijbewijs model 3:
de stageperiode is maximum 12 maanden. Je mag rijden met een
begeleider. Na minimum 9 maanden stage kan je praktijkexamen
doen met je eigen wagen of met de wagen van de rijschool (op
voorwaarde dat je nog 4 uur praktijklessen volgt). Ben je geslaagd,
dan mag je een rijbewijs B afhalen. Ben je na 12 maanden niet
geslaagd, dan moet je verder opleiding via de rijschool volgen. Ook
als je al twee keer een praktijkexamen hebt afgelegd, moet je naar
de rijschool.
Stageperiode
Voorwaarden t.a.v. de begeleider:
•
minstens 24 jaar
•
minstens 6 jaar houder van een rijbewijs B, BE, C, CE, D of DE
•
vermelding op het voorlopig rijbewijs
•
laatste 3 jaar zijn rijbewijs niet kwijtgeraakt
•
laatste 3 jaar niet veroordeeld wegens vluchtmisdrijf of dronkenschap
•
laatste drie jaar niet meer dan driemaal veroordeeld voor een
zware verkeersovertreding
•
slechts één leerling per jaar opleiden (behalve als het gaat om
ouders of voogd t.a.v. hun (pleeg)kinderen)
Voorwaarden t.a.v. het voertuig:
•
een tweede achteruitkijkspiegel binnen in het voertuig en een
tweede rechterbuitenspiegel
•
een parkeerrem binnen handbereik van de begeleider
•
een duidelijk zichtbaar 'L-'teken aan de achterkant van het voertuig
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Rijvoorwaarden tijdens de stageperiode
Voorwaarden voor een stage volgens model 1, model 3 en met een
‘leervergunning’ (vervroegde opleiding):
•
je moet vergezeld zijn van een begeleider
•
je mag één extra passagier meenemen
•
je mag niet rijden tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's morgens
tijdens de weekendnachten, tijdens de nacht voor een wettelijke
feestdag en tijdens de nacht van de wettelijke feestdag zelf (als
je jonger bent dan 24 jaar)
•
je mag geen commercieel vervoer doen
•
je mag geen aanhangwagen trekken
•
je mag niet in het buitenland rijden
Voorwaarden voor een stage volgens model 2:
•
je mag alleen rijden
•
je mag rijden met een persoon die minimum 24 jaar is en een
rijbewijs heeft en je mag één extra persoon meenemen
•
voor de rest gelden dezelfde beperkingen als hierboven
Goed om weten
•
ben je na twee pogingen niet geslaagd voor het theorie-examen
via zelfstudie, dan moet je niet persé naar een rijschool ( tot
voor kort moest dat wel)
•
als je in een rijschool minimum 8 uur praktijk volgt en dan van
rijschool verandert, moet je in die tweede rijschool minstens 2 uur
praktijk volgen als de verandering gebeurt vóór het praktijkexamen
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•

•
•
•

als je niet goed kan lezen en schrijven, kan je deelnemen aan
een speciaal theorie-examen. Op de dag van het examen
breng je een attest mee van een CLB (centrum voor leerlingenbegeleiding), van een OCMW, van een school voor buitengewoon onderwijs of van een centrum voor basiseducatie
ook anderen die minstens vijfmaal niet geslaagd zijn, kunnen
aan dit speciale examen deelnemen
ben je gehandicapt en heb je een speciaal voertuig nodig, dan
kan je terecht bij het Vlaams Fonds voor de Integratie van
Personen met een Handicap
je kan een nieuw voorlopig rijbewijs krijgen (voor dezelfde categorie van voertuigen) als de geldigheid van je eerste voorlopig
rijbewijs meer dan drie jaar is verstreken.

Niet akkoord met de examenuitslag
Als je vindt dat het examen niet normaal verliep of dat je
onrechtvaardig of verkeerd werd beoordeeld, kan je klacht indienen
bij de hoofdexaminator. Je kan het probleem ook voorleggen aan de
directie van het examencentrum of aan het Ministerie van Verkeer
en Infrastructuur (zie verder).
Als je de uitslag betwist na een tweede examen, dan kan je een
verzoekschrift indienen bij de Voorzitter van de Beroepscommissie van
het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur. Verstuur het verzoekschrift
met 12,5 euro in fiscale zegels binnen de 15 dagen na het examen.
Doe dit aangetekend. Vermeld je naam, voornaam, geboortedatum en
adres van het examencentrum en de datum van het examen. Geef een
beschrijving van de betwisting. De Beroepscommissie onderzoekt of
de klacht al dan niet ontvankelijk is, of je al dan niet geslaagd bent en
of je recht hebt op een nieuw praktijkexamen.
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Rijbewijs A
Als je 16 jaar bent, mag je met een snorfiets of een bromfiets klasse
A rijden. Hiervoor heb je geen rijbewijs nodig. Je mag niet harder
dan 25 km/u rijden en je moet een helm dragen. Je moet 18 zijn om
een passagier mee te nemen.
Rijbewijs A3 (bromfiets)
Voor een bromfiets klasse B (max. 50 cm³, begrensd tot 45 km/u en
helm verplicht) heb je een rijbewijs nodig. Je moet minimum 16 jaar
zijn en slagen voor een theorie- en een praktijkexamen. Het theorieexamen kan je voorbereiden in een motorrijschool (minimum 2 uur)
of op individuele basis.
Rijbewijs A (moto)
Je volgt minimum 12 uur theorieles in een rijschool of je studeert op
eigen houtje. Je kan het theorie-examen afleggen vanaf 3 maanden
voor je 18de verjaardag. Als je geslaagd bent, kan je naar de
praktijkopleiding in een rijschool. Ben je niet geslaagd, dan mag je
onbeperkt herkansen als je les volgt in een rijschool. Als je op eigen
houtje studeert, mag je maar eenmaal herkansen. Daarna moet je
naar de rijschool. Je theorie-examen blijft drie jaar geldig. Als je
ondertussen niet slaagt voor het praktijkexamen, moet je opnieuw
theorie-examen doen.
Ben je jonger dan 21 jaar, dan kan je alleen een rijbewijs halen voor
motoren met een maximum vermogen van 25 kW of een verhouding
vermogen/gewicht lager dan 0,16 kW/kg. Als je minstens 8 uur
praktijklessen volgt, mag je examen afleggen. Als je minstens 6
uur praktijklessen volgt, krijg je een voorlopig rijbewijs dat max.
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12 maanden geldig is. Ten vroegste na één maand kan je het
praktijkexamen afleggen op je eigen motor. Als je slaagt, haal je
een rijbewijs ‘beperkt vermogen’. Twee jaar na de uitreiking van dit
rijbewijs, krijg je een rijbewijs dat geldig is voor alle motoren. Je
moet dan geen opleiding meer volgen noch een examen afleggen.
Ben je ouder dan 21 jaar, dan kan je een rijbewijs ‘onbeperkt
vermogen’ halen. Je volgt minstens 8 uur praktijklessen. Daarna
kan je examen afleggen met een motor van de rijschool. Als je
minstens 6 uur praktijklessen volgt, krijg je een voorlopig rijbewijs
dat max. 12 maanden geldig is. Ten vroegste na één maand kan je
examen afleggen op je eigen motor. Als je slaagt voor het examen
krijg je een rijbewijs dat geldig is voor alle motoren.
Rijvoorwaarden tijdens stageperiode
•
de motor moet behoren tot de categorie waarvoor het voorlopig
rijbewijs toelating geeft
•
je mag geen passagiers vervoeren
•
je mag geen aanhangwagen trekken
•
het ‘L’-teken moet zichtbaar zijn, achteraan op de motor
•
je mag niet rijden tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's morgens
tijdens de weekendnachten, tijdens de nacht voor een wettelijke
feestdag en tijdens de nacht van de wettelijke feestdag zelf (als
je jonger dan 24 jaar bent)
•
je mag niet in het buitenland rijden
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Adressen, folders, websites
Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid
Haachtsesteenweg 1405 - 1130 Brussel - 02/244.15.11
info@bivv.be en www.bivv.be
Folders: Wegwijs in het behalen van een rijbewijs A, Wegwijs in het
behalen van een rijbewijs B en Brommen zonder brokken
Vlaams Fonds voor Integratie van Personen met een Handicap
Sterrenkundelaan 30 - 1210 Brussel - 02/225.84.11
informatie@vlafo.be en www.vlafo.be
Hier kan je terecht voor een aangepaste auto.
GOCA
Groep van erkende Ondernemingen voor Autokeuring en Rijbewijs
Technologiestraat 21-25 - 1082 Brussel - 02/469.09.00
www.goca.be (met wegcode en adressen van examencentra)
www.mobilit.fgov.be
Informatie van het ministerie van verkeer o.a. over de reglementering
i.v.m. het rijbewijs.
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Voorzitter van de Beroepscommissie
Federaal Ministerie van Verkeer en Infrastructuur
Bestuur van de Verkeersreglementering en van de Infrastructuur
Dienst Wegveiligheid - Residence Palace Blok C 4e verdieping
Wetstraat 155 - 1040 Brussel
Hier kan je terecht met een klacht over het praktische examen.
Voor een klacht over een tweede examen kan je je richten tot de
Voorzitter van de Beroepscommissie.
www.rijbewijsonline.be
Alles om online de theorie van het rijbewijs te leren, weliswaar tegen
betaling, maar mét een coach.
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En dan is er ook nog het JIP!
Wil je meer uitleg over dit thema? Wil
je één van de vermelde websites of
folders bekijken? Loop dan binnen in het
JIP of jongereninformatiepunt. Je kan
er terecht met vragen of problemen in
verband met wonen, werk, seks, relaties,
sport,
jeugdverenigingen,
vorming,
drugs, geld, cultuur, toerisme, mobiliteit,
gezondheid, onderwijs, geweld enz.
In een JIP kan je zelf informatie
opzoeken, maar je bent er ook welkom
voor een gesprek. Als je wil, zoekt de
JIP-medewerker mee naar een antwoord
op je vraag of een oplossing voor
jouw probleem. Heb je verder advies,
hulp of begeleiding nodig, dan word je
doorverwezen naar een persoon of dienst
die je verder kan helpen.
Voor het adres en het
telefoonnummer van een JIP
in de buurt: zie www.jips.be.
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