
Wil je met de auto rijden? Dan heb je een rijbewijs nodig.

Je haalt je rijbewijs in verschillende stappen:

1. Het examen theorie

Je doet het examen in een examencentrum. Er zijn 50 vragen.

Lees meer: Wat houdt het theorie-examen voor het rijbewijs B in?

2. Oefenen met je voorlopig rijbewijs

Ben je geslaagd voor je examen theorie? Dan krijg je een attest. Daarmee kan je

een voorlopig rijbewijs aanvragen. En dan kan je beginnen oefenen voor je

examen praktijk.

Je oefent minstens 3 maanden.

Door Vlaamse Stichting Verkeerskunde 17-24 jaar

HOE HAAL IK MIJN RIJBEWIJS B?

Voor het examen theorie studeer je:•

de regels van de weg•

de verkeersborden, zoals:•

Ben je 17 jaar of ouder? Dan mag je het examen doen.•

Je studeert alleen. Of je volgt les in een rijschool.•

https://admin.watwat.be/rijbewijs/waar-moet-ik-mijn-rijexamen-doen
https://admin.watwat.be/rijbewijs/wat-houdt-het-theorie-examen-voor-het-rijbewijs-b


Je kan oefenen met of zonder begeleider:

Oefenen met begeleider

Oefenen zonder begeleider

Kijk op mijnrijbewijsB.be voor oefeningen, tips en info.

Gaat het rijden nog niet zo goed? Je kan nog altijd rijles nemen.

Zie ook:

3. Het examen praktijk

Zie ook: Waar moet ik mijn rijexamen doen?

4. Extra les of 'het terugkommoment'

Daarna heb je je rijbewijs voor de rest van je leven. Behalve als je een grote fout

maakt, zoals 'vluchtmisdrijf'.

Om de 10 jaar moet je wel je rijbewijs vernieuwen op het gemeentehuis. Je krijgt

daar geen brief voor, dus let zelf goed op de vervaldatum.

Zie ook:

Dat mag vanaf 17 jaar.•

Alleen je begeleiders of de lesgever van de rijschool mogen meerijden.

Niemand anders.

•

Je mag je voorlopige rijbewijs maximaal 3 jaar (36 maanden) gebruiken.•

Dat mag vanaf 18 jaar.•

Je volgt eerst minstens 20 uur les in een rijschool.•

Vindt de lesgever dat je al goed kan rijden na 20 uur? Dan mag je

daarna alleen oefenen.

•

Vindt de lesgever dat het nog niet zo goed gaat? Dan moet je misschien

extra lessen volgen.

•

Je krijgt een ‘bekwaamheidsattest’. Daarmee kan jij jouw voorlopige rijbewijs

afhalen. Vanaf dan mag je alleen rijden.

•

Je mag maximaal 2 mensen meenemen als je rijdt. Die personen hebben zelf

al minstens 8 jaar een rijbewijs.

•

Je mag je voorlopige rijbewijs maximaal 1,5 jaar (18 maanden) gebruiken.•

Voorlopig rijbewijs: wat mag ik daarmee doen?•

Kan mijn voorlopig rijbewijs vervallen?•

Je mag het examen praktijk doen vanaf 18 jaar.•

Je slaagde voor je examen theorie. Dat was minder dan 3 jaar geleden.•

Tijdens het examen doe je:•

een test op de computer: kan je gevaar herkennen?•

en een test op de weg:•

Je doet 2 manoeuvres, zoals parkeren.•

Je rijdt een stukje alleen.•

Je hebt je rijbewijs gehaald? Na 6 tot 9 maanden volg je nog een extra les.

Dat is het ‘terugkom-moment’. Dat bestaat uit 2 delen:

•

een gesprek in groep•

oefeningen met de auto•

De les duurt 4 uur.•

De les is verplicht.•

Rijbewijs B halen, hoeveel kost dat?•

Een eigen auto, hoeveel kost dat?•

https://www.mijnrijbewijsb.be/
https://admin.watwat.be/rijbewijs/waar-moet-ik-mijn-rijexamen-doen
https://admin.watwat.be/rijbewijs/wat-vluchtmisdrijf
https://www.watwat.be/rijbewijs/voorlopig-rijbewijs-wat-mag-ik-daarmee-doen
https://admin.watwat.be/rijbewijs/kan-mijn-voorlopig-rijbewijs-vervallen
https://admin.watwat.be/rijbewijs/wat-het-terugkommoment-en-moet-ik-dat-volgen
https://admin.watwat.be/rijbewijs/een-rijbewijs-b-behalen-hoeveel-kost-dat
https://admin.watwat.be/geld/een-eigen-auto-hoeveel-kost-dat



