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Wijzigingen reglementering voorlopig rijbewijs categorie B vanaf 01.02.2019 

 

Vanaf 01.02.2019 kan een kandidaat waarvan de geldigheid van het voorlopig rijbewijs M18 of M36 
verstreken is slechts 1 keer een voorlopig rijbewijs M12 (met begeleider) aanvragen in de periode 
van 3 jaar, te rekenen vanaf het verstrijken van de geldigheidsduur van het voorlopig rijbewijs M18 of 
M36, waarvan hij laatst houder is geweest. 

Het voorlopig rijbewijs M12 kan aangevraagd worden onder volgende voorwaarden: 

• Het theorie-examen categorie B is nog geldig (< 3 jaar) 
• De geldigheid van het laatste voorlopig rijbewijs categorie B (M18 of M36) is sinds minder 

dan 3 jaar verstreken 
• De begeleider heeft een vormingsmoment gevolgd 
• Een getuigschrift van het praktijkonderricht (6u) afgeleverd door een erkende rijschool, 

waarbij minimum 6 u praktijk gevolgd werden na het verstrijken van de geldigheid van het 
voorlopig rijbewijs M18 of M36, wordt voorgelegd. 

Een kandidaat die houder is van een voorlopig rijbewijs M12 kan het praktijkexamen afleggen 
onder volgende voorwaarden: 

• Het theorie-examen categorie B is nog geldig (< 3 jaar) 
• Bij een voorlopig rijbewijs M12 is er géén minimum stage (technisch gezien is er een 

minimum stage van 9 maanden, maar de stageperiode begint te lopen vanaf het voorlopig 
rijbewijs M18 of M36 waarvan de kandidaat houder is geweest. In de praktijk zal de 
kandidaat dus steeds voldaan hebben aan de stageperiode van 9 maanden). 

• Controle: het stageattest (attest van afgifte van een voorlopig rijbewijs) dient niet voorgelegd 
te worden vermits het voorlopig rijbewijs M12 enkel kan verkregen worden nadat de 
geldigheid van het voorlopig rijbewijs M18 of M36 verstreken is. 

• In voorkomend geval dient het getuigschrift van onderricht na elke 2 mislukkingen 
voorgelegd te worden (ook de eventuele mislukkingen van het vorig voorlopig rijbewijs M18 
of M36 dienen meegerekend te worden).  Controle: het getuigschrift van onderricht in een 
erkende rijschool (6u) om een voorlopig rijbewijs M12 te bekomen dient niet voorgelegd te 
worden tenzij dit vereist is om de scholing na 2 mislukte praktijkexamens aan te tonen. 

• Het getuigschrift van onderricht zal worden ingehouden door de gemeente bij de aanvraag 
van een VRB M12. Het feit dat de kandidaat een VRB M12 heeft gekregen, wijst erop dat hij 
wel degelijk de nodige 6 uur heeft gevolgd. 

• Het praktijkexamen kan afgelegd worden in vrije begeleiding, via een erkende rijschool of 
met een zelfstandig rijinstructeur. 

Nadat de geldigheid van het voorlopig rijbewijs M12 verstreken is, kan de kandidaat een nieuw 
voorlopig rijbewijs M18 of M36 aanvragen op voorwaarde dat de geldigheid van het voorlopig 
rijbewijs M18 of M36 waarvan hij laatst houder is geweest meer dan 3 jaar verstreken is.  Hij kan ook 
het praktijkexamen afleggen onder dekking van een bijlage 4 via een erkende rijschool.   

De kandidaat dient 6 uur praktijkonderricht gevolgd te hebben na het verstrijken van de geldigheid 
van het voorlopig rijbewijs M18 of M36.  Tevens dient hij een getuigschrift van onderricht in een 
erkende rijschool na elke 2 mislukkingen voor te leggen. 
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Indien de kandidaat in de twee gevallen is, namelijk zijn VRB is vervallen en hij heeft 2 mislukkingen 
achter de rug, dan moet hij een attest van 6 uur les voorleggen en niet van 12 uur. Dit naar analogie 
met wat nu ook al wordt toegepast. 

Het stageattest wordt enkel afgegeven naar aanleiding van het verstrijken van de geldigheidsduur 
van een voorlopig rijbewijs M36 of M18. Dus als een kandidaat de termijn laat verstrijken van zijn 
M12, kan hij nog steeds een stageattest vragen, maar deze wordt afgegeven op basis van de 
verstreken geldigheid van zijn eerder afgeleverde M18 of M36 en niet op basis van de verstreken 
geldigheid van het model M12.  

De mogelijkheid om het voorlopig rijbewijs M36 éénmaal om te wisselen naar een voorlopig rijbewijs 
M18 (of omgekeerd) binnen de geldigheid van het eerste voorlopig rijbewijs categorie B blijft 
bestaan.   Het omwisselen van een voorlopig rijbewijs M18 of M36 naar een voorlopig rijbewijs M12 
binnen de geldigheid van het voorlopig rijbewijs M18 of M36 kan niet. 

De mogelijkheid om een praktijkexamen af te leggen met een stageattest nadat de geldigheid van 
het voorlopig rijbewijs M18 of M36 verstreken is, blijft bestaan onder de geldende voorwaarden 
(theorie-examen geldig, getuigschrift van 6 uur praktijkonderricht in een erkende rijschool na het 
verstrijken van de geldigheid van het voorlopig rijbewijs M18 of M36 en het examen wordt via een 
erkende rijschool afgelegd).  

Indien een kandidaat in het bezit is van een voorlopig rijbewijs M12 en binnen de geldigheid van het 
voorlopig rijbewijs M12 is de periode van 3 jaar te rekenen vanaf de einddatum van het vorig 
voorlopig rijbewijs M18 of M36 verstreken, kan de kandidaat opnieuw een voorlopig rijbewijs M18 of 
M36 verkrijgen. Het voorlopig rijbewijs M12 dient ingeleverd te worden. 

Als de kandidaat een nieuw VRB M18 of M36 verkregen heeft, dient de kandidaat opnieuw 9 
maanden stage te doen alvorens hij het praktijkexamen mag afleggen onder dekking van het 
voorlopig rijbewijs.   

Als bewijs van de gevolgde 6u praktijk maakt de rijschool een “getuigschrift van onderricht” op 
waarbij 6u ingevuld wordt op de eerste lijn van het getuigschrift. 
 
 

 

FAQ 

1. Vraag: Moet de houder van een VRB M12 het stageattest (bekomen op de gemeente bij de 
afgifte van zijn M18 of M36 waarvan de geldigheidsduur verstreken is) kunnen voorleggen bij 
het praktijkexamen? 
Antwoord: Neen. Hij legt het examen af onder dekking van een nieuw VRB M12. Een 
stageattest is dus niet nodig. 
 

2. Vraag: Moet de houder van een VRB M12 het rijschoolgetuigschrift van onderricht 
van 6u (na verval VRB) kunnen voorleggen bij het praktijkexamen? 
Antwoord: Dit getuigschrift van onderricht zal worden ingehouden door de gemeente bij de 
aanvraag van een VRB M12. Het feit dat de kandidaat een VRB M12 heeft gekregen, wijst 
erop dat hij wel degelijk de nodige 6 uur heeft gevolgd. 
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Voorbeelden:  

Situatie 1 : kandidaat legt twee praktijkexamens af onder dekking van VRB M36 en slaagt 
niet. Kandidaat volgt 6u rijles na verstrijken geldigheidsdatum VRB M36 . Kandidaat haalt 
M12 af op gemeente met getuigschrift van onderricht 6 u en legt nadien 3de examen onder 
dekking van dit VRB M12. Geen getuigschrift nodig voor EC, want 6u zijn gevolgd na het 2e 
mislukt praktijkexamen en het hebben van een VRB M12 impliceert dat de lessen gevolgd zijn 
na het afleggen van het 2e praktijkexamen.  

Situatie2: kandidaat legt één praktijkexamen af onder dekking VRB M36 (slaagt niet), na 
verval geldigheid van M36 volgt kandidaat 6 u en legt terug één praktijkexamen af met 
erkende rijschool onder voorlegging van een stage-attest (bijlage 4) en getuigschrift van 
onderricht  (slaagt niet). Kandidaat haalt M12 af, want 6 u zijn gevolgd na verval geldigheid 
M36 (getuigschrift van onderricht reeds op gemeente). Indien kandidaat het derde examen 
wenst af te leggen dienen er  terug 6 u rijles gevolgd na de datum van het laatste niet 
geslaagde examen, waarbij de kandidaat een nieuw getuigschrift van onderricht zal 
ontvangen van de rijschool waarmee hij zich aanbiedt op het EC. Het examen kan in dit geval 
dus niet onder dekking van een VRB M12 alleen.  

Situatie 3: kandidaat legt twee praktijkexamens af onder dekking van zijn VRB M12 en slaagt 
niet. Kandidaat dient opnieuw 6 u rijles te volgen (na datum laatste mislukte praktijkexamen) 
vooraleer zich aan te melden voor het derde praktijkexamen. Getuigschrift van onderricht 
dient voorgelegd in examencentrum. 

 

3. Vraag:  Moet de kandidaat na verval van het VRB M12 opnieuw 6u RS volgen alvorens zich te 
kunnen aanbieden voor het praktijkexamen? 
Antwoord: Ja. Als ook de geldigheid van het VRB M12 vervalt, gelden dezelfde regels als na 
het vervallen van een VRB M18 of M36. Artikel 5/1 spreekt over ‘het voorlopig rijbewijs’. Dit 
geldt evenzeer voor het VRB M12. 
Indien echter ondertussen ook de wachtperiode van 3 jaar na het verstrijken van de  
geldigheidsdatum van zijn laatste M18 of M36 voorbij is, kan de kandidaat opteren om 
“opnieuw” te starten met een M18 of M36, mits inachtname van de geldende 
reglementering (opnieuw stage van 9 maanden, vormingsmoment begeleider, etc…) 
Let wel: niet geslaagde praktijkexamens blijven behouden. 
 
 

4. Vraag: Moet de houder van een VRB M12 opnieuw een minimumstage doorlopen?  
Antwoord:  Neen. Er moet voldaan zijn aan de minimumduurtijd van de rijopleiding zoals 
opgenomen in artikel 8, tweede lid van het KB van 10 juli 2006. 
Het VRB M12 kan slechts verkregen worden na het verstrijken van de geldigheidsduur van 
het VRB M36 of M18 waarvan hij laatst houder is geweest (zie artikel 5/1, §1/1 van het KB 
van 10 juli 2006). 

Bladzijde 2, a) van het model VRB M12 bevat de datum van afgifte van het eerste voorlopig 
rijbewijs van categorie B (zie model opgenomen in de nieuwe bijlage 3 bij het KB van 10 juli 
2006 zoals ingevoegd door het KB van 5 september 2018). 
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Bijgevolg zal er in de praktijk dus altijd voldaan zijn aan de minimumduurtijd van de 
rijopleiding vermeld in artikel 8, tweede lid van het KB van 10 juli 2006 vermits de 
minimumduurtijd van de rijopleiding van de rijopleiding reeds begint te lopen bij het vorige 
VRB M18 of M36 waarvan men houder is geweest. 

 
5. Vraag: Mag de houder van een VRB M12 het praktijkexamen afleggen met eigen voertuig en 

begeleider?  
Antwoord: Jawel, conform artikel 8 Vlaams gewest, KB 10/07/2006. Dezelfde voorwaarden 
gelden als bij een VRB M36 of M18. 
 

6. Vraag: Moeten de begeleiders op een VRB 12M ook het vormingsmoment gevolgd hebben? 
Antwoord:  Ja. Overeenkomstig artikel 5/1, §1/1 van het KB van 10 juli 2006 is het nieuwe 
VRB M12 een voorlopig rijbewijs B met begeleider.  

Artikel 9/1, eerste lid van het KB van 10 juli 2006 stelt het volgende: “De kandidaat, houder 
van een voorlopig rijbewijs B met een begeleider, dient een rijopleiding te volgen met een 
begeleider die de vorming vermeld in dit hoofdstuk en in bijlage 7 heeft gevolgd. De Vlaamse 
gemeenten houden toezicht hierop, alsook op de naleving van artikel 8, tweede lid.” 

Gezien in artikel 9/1, eerste lid van het KB van 10 juli 2006 niet verwezen wordt naar artikel 3 
van het KB van 10 juli 2006 maar er enkel wordt gesproken over een ‘voorlopig rijbewijs B 
met een begeleider’, zal de begeleider die op het VRB M12 wenst vermeld te worden 
inderdaad een vormingsattest moeten voorleggen. 

 

7. Vraag: Moet de houder van een VRB M12 ook het terugkommoment volgen?  
Antwoord: Ja 
 

 


