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Autorijschool Brugmann-Boël     
Brugmann laan 246       

1180 UKKEL 
Tel : 02/345.16.16 

Mail : brugmann-boel@hotmail.com 
http://www.brugmann-boel.be 

 

 

VOORLOPIG RIJBEWIJS ZONDER GIDS – (Brussel) 

(U mag alleen rijden – 18 maanden geldig) (*1)  

– indien U geen theorie-examen heeft afgelegd in Brussel zie (*2) 

 

1. Opleiding 

• Theoretische lessen:  

▪ Zelfstudie (boek en/of CD) en/of 

▪ Theorielessen (enkel in het Frans) (12u)    (100€) 

• Theoretisch examen (zich begeven naar een examen centrum in Brussel, afspraak te maken 

op → www.autocontrole.be / www.securiteautomobile.be   

(Opgelet: verplichte lessen in een rijschool na twee keer falen!) Te betalen ter plekke: 18€                                               

• Praktijklessen: verplicht minimum 20 uren opleiding (10 lessen van telkens 2 uur) na uw 18e 

verjaardag om het bekwaamheidsattest te bekomen :              1240€ (*3)    

• EHBO opleiding (via het Rode Kruis) te volgen na het slagen van het theorie-examen in 

Brussel en voor het praktijkexamen (ehow.brussels)    -gratis 

     

2. Formaliteiten voor het bekomen van uw voorlopig rijbewijs (Niet nodig bij directe 

toegang tot het examen na 30h - zie *4) 

• Zich naar zijn gemeente begeven met identiteitskaart, aanvraag voor een voorlopig rijbewijs 

(dit is het document verkregen bij een geslaagd theoretisch examen) en het bekwaamheidsattest 

afgeleverd door de rijschool.  

• Het voorlopig rijbewijs zonder gids kan ook online worden aangevraagd 

(https://beldrive.apps.mobilit.fgov.be/)  

• De datum van aflevering is de begindatum van de stage. 

 

3. Stage van 3 maanden minimum (behalve bij directe toegang tot het examen na 30h - zie 

*4) 

• Tijdens zijn stage mag de kandidaat door twee personen vergezeld worden, minimum 26 jaar 

oud en titularis van het rijbewijs B (Belgisch of Europees) sinds 8 jaar en niet vervallen. 

Andere passagiers zijn niet toegelaten. 

• U moet een logboek bijhouden met Uw vorderingen, dat steeds aanwezig is in het voertuig. 

Om U aan te bieden op het praktijkexamen moet U 1000km afgelegd hebben (downloadbaar 

via www.mobilite-mobiliteit.brussels) 

• U moet een logboek bijhouden, steeds aanwezig in het voertuig,  met uw vorderingen. De 

richtlijn is dat U duizend kilometer moet afleggen om aan het praktijkexamen deel te 

nemen.(download op de site goca.be) 

• Het is niet toegelaten om te rijden vanaf 22u tot de volgende morgen 6u de vrijdag, zaterdag, 

zondag, de dag voor een feestdag en/of op een feestdag. 

• Het voorlopig rijbewijs is enkel geldig op Belgisch grondgebied. 

• Verplicht “L” teken, geen commercieel transport van goederen, geen aanhangwagen. 

 

http://www.autocontrole.be/
http://www.securiteautomobile.be/
https://ehow.brussels/
https://beldrive.apps.mobilit.fgov.be/
http://www.mobilite-mobiliteit.brussels/
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4. Praktijkexamen voor het bekomen van het definitief rijbewijs 
De kandidaat mag zich voor het examen aanmelden na minimum 3 maand stage (behalve directe 

toegang zie *4):  

Eerste deel: Risico Perceptie Test  

(zich begeven naar een examencentrum in Brussel op afspraak)     42€ 

Tweede deel: proef op de openbare weg (op een latere datum) 

• met zijn eigen voertuig en een persoon (van minimum 26 jaar oud en titularis van het rijbewijs 

B en niet vervallen) (behalve directe toegang zie *4) 

• met een voertuig en instructeur van de rijschool                          (110€) 

In beide gevallen is in het examencentrum een vergoeding verschuldigd van:   0€/42€ 

(0€ in geval van geslaagde perceptietest in hetzelfde examencentrum. 38€ ingeval een vorige faling 

of indien verandering van examencentrum) 

Een of meerdere extra lessen ter voorbereiding van het examen is sterk aanbevolen. Per 2u:(124€) 

(*3) 

Opmerkingen 
Alle kosten inclusief prijzen examens werden vermeld. (Prijs tussen haakjes = optioneel).  

 

De kandidaat die bij het praktijkexamen twee maal faalde moet verplicht 6uur rijschool volgen 

alvorens opnieuw een examen te mogen afleggen en dit dan enkel via een rijschool. De perceptietest 

maakt deel van het praktijkexamen, een faling van de perceptietest is dus een faling van het 

praktijkexamen. Het is dus sterk aangeraden om zich degelijk voor te bereiden op examens. 

De geldigheid van de Risico Perceptie Test in Brussel is 1 jaar en is strikt regionaal. De Perceptie 

Testen in Wallonië of Vlaanderen zijn dus niet geldig voor de toegang tot de proef op de openbare 

weg in Brussel. En vice versa ! 

 

Opgelet ! Laat Uw voorlopig rijbewijs niet vervallen. Vervallen voorlopig rijbewijs betekend verplicht 

6u rijles… of 3 jaar wachten na het vervallen. Bovendien moet U, met een vervallen rijbewijs, 6u 

rijles volgen na ieder falen om opnieuw een praktijkexamen te mogen afleggen (tenzij u een extensie 

van het voorlopig rijbewijs M12 met gids aanvraagt, in welk geval de dubbele faalregel nog steeds van 

toepassing is).  

 

(*1) Voor de voorlopige rijbewijzen met eerste stagedatum voor 1/11/2018 blijven de oude regels 

geldig, behalve dat U eveneens aan de perceptietest onderworpen bent. 

De verandering van een M36 naar een M18 rijbewijs (en vice versa), of een extensie M12 verandert 

deze stagedatum niet.  

 

(*2) Indien U geen theorie-examen heeft afgelegd in Brussel, het praktijkexamen in Brussel niet voor 

u mogelijk is. 

In Vlaanderen : U hebt geen directe toegang tot het examen omdat de 30u + examen formule niet 

bestaat. Stage van 3 maanden minimum met een M36 of M18 rijbewijs ! 

In Wallonië : ! Alle kandidaten (en gids) met een M36 of M12 rijbewijs zijn verplicht een 

pedagogische opleiding te volgen ! 

 

(*3) Elke avond (18u-20u) / weekend / feestdag (enkel beschikbaar in het Frans) 2u les is verhoogd 

met 8 € per les : 2u = 132€ / 20u = 1320 € / 30u = 1980 €  

 

(*4) Opleiding 30 uur en directe toegang tot het examen. Het is mogelijk om minimum 30 uur 

opleiding te volgen en direct toegang te krijgen tot het praktijkexamen. Er is geen voorlopig rijbewijs 

en geen stage en U moet met de rijschoolwagen het examen afleggen. Uiteraard moet U ook nog 

slagen… Indien U talent heeft en/of niet te veel stress kan dat voldoende zijn. Ingeval U faalt kan U 

nog steeds een voorlopig rijbewijs gaan halen en langs Uw kant verder oefenen, de lessen zijn dus niet 

verloren.   De prijs voor 30u praktijk is :    (1860€) (*3) 


