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I.

MATERIËLE FOUTEN

Wanneer het gaat om een materiële fout zonder gevolgen voor de reglementaire voorwaarden met betrekking tot de uitreiking van het document, blijft het voorlopig rijbewijs geldig maar moet het worden
verbeterd. Er zijn 3 bijzondere gevallen:

1.

FOUTE GELDIGHEIDSDUUR

Een vermelding op het voorlopig rijbewijs van een andere geldigheidsduur dan deze, vastgelegd bij koninklijk besluit.
Het voorlopig rijbewijs is niet ongeldig maar de geldigheidsduur ervan is beperkt tot deze die vastgelegd
is door de reglementering.
Een nieuw voorlopig rijbewijs wordt opgemaakt.

2.

AFGIFTE VÓÓR DE MINIMUMLEEFTIJD

Indien een voorlopig rijbewijs werd afgeleverd alvorens de kandidaat de leeftijd heeft bereikt van 17 jaar
(M36 – categorie B), 18, 20, 22 of 24 jaar (categorieën A2 en A), dan moet de volgende procedure worden toegepast:
• het voorlopig rijbewijs wordt ingetrokken;
• een nieuwe aanvraag voor een voorlopig rijbewijs wordt opgemaakt;
• het nieuw voorlopig rijbewijs is gratis en de afgiftedatum is de datum waarop het nieuw voorlopig
rijbewijs is opgemaakt;
• de einddatum van de geldigheid moet worden berekend vanaf de dag waarop de kandidaat 17, 18,
20, 22 of 24 jaar is.

3.

FOUT MODEL VAN VOORLOPIG RIJBEWIJS

Als er een ander voorlopig rijbewijs dan het gevraagde werd uitgereikt en als alle voorwaarden voor de
afgifte van het gevraagde voorlopig rijbewijs waren vervuld (o.a. bewijs van volgen van de vereiste praktische lessen in een rijschool), dan kan de aangestelde een nieuw voorlopig rijbewijs opmaken. De volgende procedure moet toegepast worden:
• het voorlopig rijbewijs wordt ingetrokken;
• een nieuwe aanvraag voor een voorlopig rijbewijs wordt opgemaakt;
• het nieuw voorlopig rijbewijs is gratis en de afgiftedatum is de datum waarop het nieuw voorlopig
rijbewijs is opgemaakt;
• de einddatum van de geldigheid wordt berekend vanaf de afgiftedatum van het eerste voorlopig rijbewijs;
• De volgende vermelding wordt op het nieuw voorlopig rijbewijs ingevuld:
"Datum van het begin van de stage …" 1
1

De in te vullen datum is de afgiftedatum van het eerste document
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II.

VERNIEUWING VAN EEN VOORLOPIG RIJBEWIJS

(artikel 50 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998)

1.

REDENEN

• diefstal, verlies
• beschadiging, onleesbaarheid of vernietiging
• foto vertoont geen gelijkenis

2.

VOORWAARDEN

2.1. Verblijfsvoorwaarden
Zie Omzendbrief Hoofdstuk 2 punt I.
2.2. Verval, onmiddellijke intrekking
De aanvrager mag niet vervallen verklaard zijn van het recht tot besturen van voertuigen van de categorie waarvoor de vernieuwing wordt aangevraagd. Hij mag ook geen houder zijn van een voorlopig rijbewijs dat het voorwerp is geweest van onmiddellijke intrekking. De aanvrager moet de verklaring op de
aanvraag voor vernieuwing ondertekenen.
2.3. Medische normen
voorzien in bijlage 6 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998
De aanvrager dient de medische attesten, vereist voor de afgifte van het voorlopig rijbewijs, niet voor te
leggen. Echter, als de aanvrager niet meer beantwoordt aan de voornoemde normen, dan wordt hij geacht de verplichtingen te vervullen die in dit geval aan de houder van een voorlopig rijbewijs worden opgelegd, t.t.z. medisch onderzoek en eventueel het terugbezorgen van het voorlopig rijbewijs. De ambtenaar dient de aanvrager te herinneren aan zijn verplichtingen en dient aan de houder van een voorlopig
rijbewijs, geldig voor de categorie A1, A2, A, B of B+E, een kopie van de folder waarin de medische
normen worden opgesomd te overhandigen.
Als bovendien het te vervangen voorlopig rijbewijs voorwaarden of beperkingen die waren opgelegd
door een arts, inhield, dan moet de aanvrager een attest van een arts van zijn keuze voorleggen met
deze voorwaarden of beperkingen onder de vorm van codes (bijlage 7). Deze codes moeten op het rijbewijs worden vermeld.

3.

DE AANVRAAG

De aanvraag van een vernieuwing wordt ingediend bij de uitreikende overheid en is conform het model,
vastgelegd in bijlage 8 van het ministerieel besluit van 27 maart 1998 (Form N07 is te vinden op onze
website .
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De aanvraag van een vernieuwing moet volledig ingevuld zijn (voor- en achterkant), gedateerd zijn en
ondertekend worden door de aanvrager. Het wordt, afhankelijk van het geval, vergezeld door volgende
documenten:
• het attest van verklaring van verlies of diefstal, afgeleverd door de lokale of federale politie (ook als
het verlies of de diefstal plaatsvond in het buitenland).
Dit attest staat op de duplicaataanvraag.
Bijgevolg zijn bij de lokale of federale politie duplicaataanvragen beschikbaar;
• De coördinaten en handtekeningen van de begeleiders (als het te vervangen voorlopig rijbewijs M36
geen enkele begeleider vermeldt, zal de ambtenaar bij de aanvraag van een duplicaat van een voorlopig rijbewijs een aanvraag voor een voorlopig rijbewijs voegen. Deze aanvraag vermeldt de coördinaten van de begeleider(s) en zijn(hun) handtekening(en)
• het onleesbare of beschadigd document.
De ambtenaar dient in het vak bovenaan rechts van de aanvraag het volgende in te vullen:
1. de categorie;
2. het nummer van het nieuw voorlopig rijbewijs;
3. de handtekening;
4. het transactiemotief en de inbrengdatum van de gegevens in het centraal bestand (aan te duiden
naast de voorgedrukte code).
DE AANVRAAG VAN EEN VERNIEUWING MAG NOOIT GEBRUIKT WORDEN TER VERVANGING VAN HET VOORLOPIG
RIJBEWIJS.

4.

DE OPMAAK

4.1. Categorie
De vernieuwing wordt afgegeven voor dezelfde categorie als die waarvoor het origineel voorlopig rijbewijs geldig was.
4.2. Geldigheidsduur
De vernieuwing is geldig voor de rest van de geldigheidsperiode van het oorspronkelijk voorlopig rijbewijs.
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4.3. Vermelding
Voorlopig rijbewijs M3
De datum van het begin van de stage (afleveringsdatum van de originele M3) wordt vermeld
Vermelden van de datum van het begin
van de stage:
"Begindatum van de stage: dd/mm/jjjj"
Vermelden van de datum van het theoretisch examen en het gewest van het
examen

Voorlopig rijbewijs M18 en M36
De datum van het begin van de stage (afleveringsdatum van het origineel voorlopig rijbewijs)
wordt vermeld
Vermelden van de datum van het begin
van de stage:
"Begindatum van de stage: dd/mm/jjjj"
Vermelden van de datum van het theoretisch examen en het gewest van het
examen
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III. TERUGGAVE VAN HET VOORLOPIG RIJBEWIJS
(artikelen 8 en 12 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998)
Het voorlopig rijbewijs waarvan de geldigheid is vervallen, moet worden terugbezorgd aan de uitreikende
overheid. In voorkomend geval moet de ambtenaar het opeisen en eventueel een proces-verbaal laten
opmaken (inbreuk op artikel 8, § 5, alinea 2 van het koninklijk besluit).

1.

TERUGGAVE ONMOGELIJK

Geen enkel rijbewijs kan uitgereikt worden zonder voorafgaande teruggave van het voorlopig rijbewijs.
Indien de houder niet meer in het bezit is van het voorlopig rijbewijs, wordt hem gevraagd een verklaring
op erewoord te ondertekenen conform het model in bijlage 9. Deze verklaring zal bij de aanvraag worden gevoegd.

2.

BIJZONDERHEID – CATEGORIE B

Het voorlopig rijbewijs, geldig voor de categorie B, kan niet spontaan terugbezorgd worden aan de uitreikende overheid vóór het einde van de geldigheid behalve als de kandidaat definitief medisch ongeschikt
is (medisch attest) of als de kandidaat wenst te veranderen van model van voorlopig rijbewijs.
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