
Wil je je rijbewijs B halen? Dat kost in Vlaanderen gemiddeld 217 euro, in Brussel 104

euro. Dat is zonder boetes, tolk of rijlessen.

Wat zit er in die 217 euro (Vlaanderen) of 104 euro (Brussel)?

1. Theorie-examen: 16 euro

Een theorie-examen kost 16 euro.

Heb je een doventolk of een tolk Frans, Duits of Engels nodig? Dan betaal je er nog

eens 55 euro bij.

2. Voorlopig rijbewijs: ongeveer 25 euro

Een voorlopig rijbewijs kost ongeveer 25 euro. Het bedrag verschilt per gemeente.

+ de kostprijs van de rijlessen als je die wilt nemen

3. Praktijk-examen: 43 euro in Vlaanderen, 38 euro in Brussel

Een praktijkexamen kost 43 euro in Vlaanderen, 38 euro in Brussel.

+ 27 euro boete als je niet opdaagt

+ de kostprijs van minimum 6 uur rijles als je 2 keer niet slaagt. De prijs varieert per

rijschool.

4. Rijbewijs zelf: ongeveer 25 euro

Een rijbewijs kost ongeveer 25 euro. Het bedrag verschilt per gemeente.

5. Terugkommoment: 108 euro (alleen Vlaanderen)

In Vlaanderen moet je enkele maanden na je praktijkexamen een

terugkommoment volgen. Dat kost 108 euro.

In Brussel is er geen terugkommoment. Daar zijn er wel andere regels, je moet

bijvoorbeeld een EHBO-opleiding volgen.

Hoeveel kosten rijlessen?

Neem je dus theorielessen en 20 uur rijles? Dan moet je 1540 euro extra rekenen.

Mag ik zelf kiezen waar ik mijn rijbewijs haal?

Ja, je moet dat niet doen waar je woont.

Door Vlaamse Stichting Verkeerskunde 11-24 jaar

EEN RIJBEWIJS B BEHALEN, HOEVEEL KOST DAT?

Theorieles in de rijschool is 12 uur en kost al snel 140 euro.•

Voor praktijklessen kun je kiezen hoeveel uur je wil, bijvoorbeeld 2, 6 of 20

uur.

•

Eén uur kost gemiddeld 70 euro.•

20 uur praktijklessen kosten dus ongeveer 1400 euro.•

https://mobilite-mobiliteit.brussels/nl/rijbewijs-b-rijopleiding-en-examen
https://admin.watwat.be/rijbewijs/voorlopig-rijbewijs-wat-mag-ik-daarmee-doen
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flinkprotect.cudasvc.com%2Furl%3Fa%3Dhttps%253a%252f%252fwww.watwat.be%252frijbewijs%252fwat-het-terugkommoment-en-moet-ik-dat-volgen%26c%3DE%2C1%2C84wtjZnIngmcjStNIr55JT3Hb9ge6_91otBoLSPgAkVXX_-NX4yNugDwEpTMbU4Onqd-jsVT9LEg9PogCLQM89fE1_n1h5rSOpj9HAE36Q2Z%26typo%3D1&data=05%7C01%7CLiesa.Carton%40ambrassade.be%7C4ddde392787f4dddf35708da34bda7a6%7Cb7512e33a6e148ee863870c4afcebae6%7C0%7C0%7C637880286413380726%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Dtm70dKKH4wOw0TjcvV0DBk8pJKQuDAwsOe7LzNqm90%3D&reserved=0
https://mobilite-mobiliteit.brussels/nl/rijbewijs-b-rijopleiding-en-examen


Wil je je rijbewijs B halen in Brussel? Dan moet je je theorie-examen én je

praktijkexamen daar doen.

Zie ook: een eigen auto, hoeveel kost dat?

https://admin.watwat.be/geld/een-eigen-auto-hoeveel-kost-dat

