
Met een voorlopig rijbewijs kan je oefenen op de openbare weg voor je praktisch

rij-examen. Maar je mag niet op elk moment rijden en niet zomaar iedereen

meenemen.

Wie mag ik meenemen?

Dat hangt af van welk voorlopig rijbewijs je hebt:

Mijn rijbewijs is 36 maanden geldig

Met dit voorlopig rijbewijs mag je nooit alleen rijden. 

Je moet altijd een van je vaste begeleiders of een erkende rijlesgever

meenemen.

Je mag geen andere passagiers meenemen.

Mijn rijbewijs is 18 maanden geldig

Met dit voorlopig rijbewijs mag je wel alleen rijden. 

Je mag een erkende rijlesgever meenemen, maar dat moet niet.

Je mag max. 2 passagiers meenemen, maar alleen als: 

Je mag dus niet zomaar een vriendin of vriend meenemen die zelf geen

rijbewijs heeft. 

Mag ik 's nachts rijden?

Niet altijd.

Met een voorlopig rijbewijs mag je niet rijden tussen 22 uur en 6 uur 's ochtends op:

Door 17-24 jaar

VOORLOPIG RIJBEWIJS: WAT MAG IK DAARMEE DOEN?

Ze een Belgisch identiteitsdocument hebben, dat in België is

afgeleverd en

•

Ze al minstens 8 jaar een geldig Belgisch of Europees rijbewijs hebben

voor de auto waarin je ze meeneemt en

•

Hun rijbewijs niet vervallen is of geweest is in de afgelopen 3 jaar•

vrijdag•

zaterdag•

zondag•

een wettelijke feestdag•

de avond voor een wettelijke feestdag•



Op alle andere momenten wel. Veel oefenplezier!

Ben ik verzekerd bij een ongeval?

Ja, je autoverzekering geldt ook bij een voorlopig rijbewijs.

Wat als dit op vrijdagnacht gebeurt, of met passagiers zonder rijbewijs?

Let op dat je de regels van het voorlopig rijbewijs volgt. Want rij je wanneer het niet

mag? Of neem je mensen mee terwijl dat niet mag?

Dan is je rijbewijs niet geldig en kan je een boete krijgen.

En als je dan een auto-ongeval hebt, kan de verzekering eisen dat jij alle kosten

terugbetaalt.

Wat als de verzekering niet op mijn naam staat?

Heb je een ongeval en staat de verzekering op naam van iemand anders,

bijvoorbeeld je ouders? En kan de verzekering bewijzen dat jij eigenlijk de

hoofdbestuurder bent?

Dan kan het dat alle kosten voor de 'verzekeringnemer' zijn, dus voor de naam die

op de verzekeringspapieren staat, bijvoorbeeld je ouders.

Maar als je gewoon oefent wanneer het mag, alleen of met de juiste mensen, zit je

goed.
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