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Voorlopig Rijbewijs MET BEGELEIDER (36 mnd)
VANAF 1 OKTOBER 2017 (alleen in Vlaanderen)
I. De voorwaarden tot het verkrijgen van

II. Voorschriften voor de leerling

het voorlopig rijbewijs
1. De leerling-bestuurder:
a. Moet in het bezit zijn van een geldige Belgische
identiteitskaart.
b. Moet geslaagd zijn voor het theoretisch
examen, sinds minder dan 3 jaar.
c. Moet voldoen aan de voorgeschreven
geneeskundige normen.
d. Moet minstens 17 jaar oud zijn op de dag
van de aflevering.
e. twee pasfoto's (voor gemeente)
f. Retributie te betalen op gemeente (+/- 25 €)
2. Het voertuig:
a. Moet van de cat.B zijn. (min. 3 plaatsen)
b. Moet op de achterruit een 'L'-teken
hebben.
c. Moet aan de binnenzijde van de voorruit
een tweede achteruitkijkspiegel hebben voor de
begeleider.
d. Moet voorzien zijn van veiligheidsgordels
e. Min.snelheid 100 km/u op horizontale weg
3. De begeleider:
a. Begeleider moet op VR vermeld worden
(er kunnen 2 begeleiders kunnen vermeld worden)
b. Beide begeleiders moeten een 'erkende' vorming
gevolgd hebben van 3 uur (kan in rijschool)
c. Moet minstens 8 jaar in het bezit zijn van
het rijbewijs en laatste 3 jaar niet vervallen geweest
zijn en voldaan aan de herstel examens
d. Begeleider mag max. 1x per jaar vermeld zijn
op een VR (behalve kinderen,…)

1. Tijdens het rijden:
a. Mogen er in commercieel verband geen
goederen vervoerd worden.
b. Moet de leerling steeds vergezeld zijn door
ten minste 1 van de 2 begeleiders (of beiden)
met uitsluiting van alle andere passagiers.
Begeleider moet vooraan naast chauffeur plaatsnemen
c. Het VR is alléén geldig in BELGIË
2. Wanneer mag men rijden?
Dag en nacht op alle Belgische wegen (ook
op autosnelwegen)
BEHALVE
op:
- Vrijdag, zaterdag en zondag
- De vooravond van een wettelijke feestdag
en de avond van de feestdag zelf.
tussen 22.00u s' avonds tot 6.00u 's morgens
III. Geldigheid van het voorlopig rijbewijs
- Maximum 36 maanden.
- Het examen kan afgelegd worden na 9 maanden
stage
- Het examen kan ten vroegste afgelegd worden
op de leeftijd van 18 jaar
- Het examen mag afgelegd met eigen wagen of
met de wagen en lesgever van de rijschool
- Na elke 2 mislukkingen in het examen moet er
6 u praktijkles gevolgd worden in een
erkende autorijschool
- Na het verlopen van het VR moet de kandidaat 6 u.
praktijk les volgen in de rijschool en met de rijschool
op examen.
- Tijdens het praktijk het examen, mag het theorie examen
niet meer dan 3 jaar geleden zijn

Extra lessen zijn altijd mogelijk
Iedereen kan op elk ogenblik bijkomende lessen volgen in onze rijschool.
Wil u een laatste controle (proefexamen) voor u op examen gaat of wil u enkele
lessen om bv. de manoeuvres aan te leren, u kan hiervoor bij ons terecht.
Deze lessen kunnen gevolgd worden samen met de begeleider.
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