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I.

ALGEMEEN

Behalve in geval van vrijstelling, kan een rijbewijs voor een bepaalde categorie slechts worden
behaald na een theoretisch examen, een scholing en een praktisch examen.
THEORETISCH EXAMEN

SCHOLING
LESSEN IN EEN RIJSCHOOL EN/OF VOORLOPIG RIJBEWIJS

PRAKTISCH EXAMEN

II.

SCHOLING

Artikelen 5 tot 16 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998.
Koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B.

1.

PRINCIPE

Elke kandidaat voor een rijbewijs moet een scholing doorlopen behalve in geval van vrijstelling.
De scholing bestaat uit:
• het volgen van lessen bij een rijschool;
en/of
• een stage doen op basis van een voorlopig rijbewijs en onder het toezicht van een nietprofessionele begeleider.
De leerprocedures worden nader toegelicht in de hoofdstukken van elke desbetreffende categorie.
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VRIJSTELLINGEN

2.

Volgende personen zijn vrijgesteld van scholing:
• de houders van een Belgisch militair rijbewijs (enkel AM, A1, A2, A, B en B+E);
• de houders van een Europees rijbewijs of een buitenlands rijbewijs;
• de kandidaten die een georganiseerde opleiding volgen bij:
- een Openbaar Vervoermaatschappij (categorieën D1, D1+E, D1en D+E);
- de VDAB, de FOREM, het Arbeitsamt of ACTIRIS (categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D
en D+E);
- de Federale Politie (categorieën AM, A1, A2, A, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D en D+E);
- de Lokale Politiescholen (categorieën AM, A1, A2, A, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D en D+E);
- het secundair beroepsonderwijs ("bestuurders van vrachtwagens", categorieën B, B+E, C1,
C1+E, C en C+E of "bestuurders van autocars", categorieën B, B+E, D1, D1+E, D en D+E);
- het onderwijs voor sociale promotie (categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D en D+E);
- het Leger (categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D en D+E).

III. EXAMENS
Artikelen 25 tot 48 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998.

1.

VRIJSTELLINGEN

1.1

Theoretisch examen

De volgende personen zijn vrijgesteld van het theoretisch examen (zie ook hoofdstuk 11):
• de houders van een Belgisch militair rijbewijs, geldig voor de categorie (AM, A1, A2, A, B)
waarvoor het theoretisch examen wordt gevraagd (zie hoofdstuk 24);
• de houders van een buitenlands rijbewijs, geldig voor de categorie waarvoor het theoretisch
examen wordt gevraagd en als dat kan worden omgewisseld voor een Belgisch rijbewijs (zie
hoofdstuk 28);
• de kandidaten die geslaagd zijn voor de proeven die door een school van de Federale Politieschool worden georganiseerd;
• de kandidaten die geslaagd zijn voor de proeven die door het Leger worden georganiseerd (categorieën Vrachtwagens en Autocar);
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• de personen die hersteld zijn in het recht tot sturen:
- wanneer de kandidaat het bewijs voorlegt dat hij voor het opgelegde theoretisch examen
voor het herstel in het recht tot sturen krachtens artikel 38 van de wet is geslaagd, wordt een
vrijstelling voor het theoretisch examen toegekend, maar uitsluitend voor de categorie van
voertuig waarvoor het bovenvermelde examen werd afgelegd. De vermelding van de vrijstelling van het theoretisch examen wordt aangebracht op de rijbewijsaanvraag door de gemeente;
- om echter te genieten van de vrijstelling, moet de kandidaat een getuigschrift van theoretisch
onderricht, dat door een rijschool werd uitgereikt, voorleggen;
• de houders van de volgende categorieën of subcategorieën op een Belgisch of Europees rijbewijs:
ZIJN VRIJGESTELD VAN HET THEORETISCH EXAMEN
VOOR DE CATEGORIE:

DE HOUDERS VAN DE CATEGORIE OF SUBCATEGORIE:

A2 EN A

Kandidaten die de progressieve procedure volgen
en die al titularis zijn van de categorie A1
(hoofdstuk 4)

B

B11

C

C1

D

D1

G

Getuigschrift voor het besturen van een landbouwvoertuig, uitgereikt vóór 15/09/2006

1.2

Praktisch examen

Volgende personen zijn vrijgesteld van het praktisch examen (zie ook hoofdstuk 16):
1. de houders van een Belgisch militair rijbewijs, geldig voor de categorieën AM, A1, A2, A, B en
B+E;
2. de houders van een buitenlands rijbewijs, geldig voor de categorie waarvoor het praktisch examen wordt gevraagd en dat kan omgewisseld worden voor een Belgisch rijbewijs (zie hoofdstuk 28);
3. de kandidaten die geslaagd zijn voor de proeven voor de categorieën AM, A1, A2, A, B en B+E,
georganiseerd in de federale politieschool;
4. de houders van een rijbewijs categorie B en de houders van een certificaat voor een landbouwvoertuig, beiden afgeleverd vóór 15 september 2006.

1

B1 is een Europese subcategorie, het Belgisch equivalent is B code 73
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5. personen die hersteld zijn in het recht tot sturen:
1. als de kandidaat het bewijs voorlegt dat hij geslaagd is in het opgelegde praktisch examen
voor het herstel in het recht tot sturen krachtens artikel 38 van de wet, wordt een vrijstelling
toegekend voor het praktisch examen maar enkel voor de categorie van voertuig waarvoor
het examen werd afgelegd. De vermelding van de vrijstelling van het praktisch examen wordt
door de gemeente aangebracht op de aanvraag van het rijbewijs;
2. Om evenwel te genieten van de vrijstelling, moet de kandidaat een getuigschrift van theoretisch onderricht dat door de rijschool werd uitgereikt, voorleggen;
CATEGORIE B
De kandidaat voor een rijbewijs van de categorie B kan slechts van het praktisch examen worden vrijgesteld op voorwaarde dat hij een scholing van ten minste drie maanden heeft gevolgd
op basis van een voorlopig rijbewijs.
Bijgevolg moet de kandidaat die het praktisch examen voor het herstel in het recht tot sturen
met succes heeft afgelegd, een voorlopig rijbewijs M18 of M36 aanvragen voor zover hij in het
theoretisch examen geslaagd is. Na het verstrijken van de termijn van 3 maanden, kan hij een
rijbewijs krijgen zonder een nieuw praktisch examen te moeten afleggen op voorwaarde dat hij
sinds minder dan 3 jaar geslaagd is in een praktisch examen.
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