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FAQ – Rijbewijs (update van 31/08/2021) 

1 Geldigheid examens 

 
1.1. De geldigheid van mijn theorie-examen vervalt tussen 16.03.2020 en 30.09.2021. Wat nu? 

Indien de einddatum van de geldigheid van je theorie-examen (3 jaar) valt in de periode van 16.03.2020 
t.e.m. 30.09.2021, dan mag je tot en met 31.12.2021 toch het praktijkexamen afleggen, zonder eerst 
opnieuw te moeten slagen voor het theorie-examen.  

Opgelet! Wil je je huidige voorlopig rijbewijs omwisselen of een nieuw voorlopig rijbewijs bekomen, 
dan kan dit met je vervallen theorie-examen tot en met 30.09.2021. 

1.2 De geldigheid van mijn theorie-examen vervalt na 30.09.2021. Wat nu? 

Indien de einddatum van de geldigheid van je theorie-examen (3 jaar) valt in de periode van 01.10.2021 
t.e.m. 31.12.2021, dan mag je tot en met 31.03.2022 toch het praktijkexamen afleggen, zonder eerst 
opnieuw te moeten slagen voor het theorie-examen.  

Opgelet! Wil je je huidige voorlopig rijbewijs omwisselen of een nieuw voorlopig rijbewijs bekomen, 
dan kan dit slechts binnen de geldigheidsperiode van jouw theorie-examen. 

1.3 De geldigheid van mijn examen afgelegd op privéterrein vervalt tussen 16.03.2020 en 
30.09.2021. Wat nu? 

Indien de geldigheid van je examen op privéterrein (1 jaar of 3 jaar) afloopt in de periode van 
16.03.2020 t.e.m. 30.09.2021, dan wordt de geldigheid van dit examen verlengd tot en met 31.12.2021 
en mag je tot en met 31.12.2021 toch het praktijkexamen op de openbare weg afleggen, zonder eerst 
opnieuw te moeten slagen voor het examen op privéterrein. 

1.4 De geldigheid van mijn examen afgelegd op privéterrein vervalt na 30.09.2021. Wat nu? 

Indien de geldigheid van je examen op privéterrein (1 jaar of 3 jaar) afloopt in de periode van 
01.10.2021 t.e.m. 31.12.2021, dan wordt de geldigheid van dit examen verlengd tot en met 31.03.2022 
en mag je tot en met 31.03.2022 toch het praktijkexamen op de openbare weg afleggen, zonder eerst 
opnieuw te moeten slagen voor het examen op privéterrein.  

1.5 De geldigheid van mijn examen “Basiskwalificatie” in het kader van het bekomen van een 
bewijs van vakbekwaamheid (code 95), vervalt tussen 16.03.2020 en 30.09.2021. Wat nu? 

Indien de geldigheid van je examen “Basiskwalificatie” (3 jaar) afloopt in de periode van 16.03.2020 
t.e.m. 30.09.2021, dan wordt de geldigheid van dit examen verlengd tot en met 31.12.2021.  

1.6 De geldigheid van mijn examen “Basiskwalificatie” in het kader van het bekomen van een 
bewijs van vakbekwaamheid (code 95), vervalt  na 30.09.2021. Wat nu? 

Indien de geldigheid van je examen “Basiskwalificatie” (3 jaar) afloopt in de periode van 01.10.2021 
t.e.m. 31.12.2021, dan wordt de geldigheid van dit examen verlengd tot en met 31.03.2022.  
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2.1 De geldigheid van mijn voorlopig rijbewijs  vervalt tussen 16.03.2020 en 30.09.2021. Wat nu? 

Indien de geldigheid van je voorlopig rijbewijs afloopt in de periode van 16.03.2020 t.e.m. 30.09.2021, 
dan wordt deze geldigheid verlengd tot en met 31.12.2021. Tot en met 31.12.2021 mag je dus oefenen 
op de openbare weg. 

Na 31.12.2021 mag je met een vervallen voorlopig rijbewijs niet meer rijden.  

2.2 De geldigheid van mijn voorlopig rijbewijs vervalt na 30.09.2021. Wat nu? 

Indien de geldigheid van je voorlopig rijbewijs vervalt na 30.09.2021, dan wordt deze geldigheid 
verlengd tot en met 31.03.2022. Tot en met 31.03.2022 mag je dus oefenen op de openbare weg. 

Na 31.03.2022 mag je met een vervallen voorlopig rijbewijs niet meer rijden.  

2.3 Ik wilde mijn voorlopig rijbewijs omwisselen voor een ander model, maar door de 
coronamaatregelen kon dit niet. Nu is mijn voorlopig rijbewijs vervallen. Wat nu? 

Indien de geldigheid van je voorlopig rijbewijs afloopt in de periode van 16.03.2020 t.e.m. 30.09.2021 
kan je dit nog steeds omwisselen voor een ander model tot en met 31.12.2021 mits je theorie-examen 
nog geldig is. Let wel, je kan maar één keer je voorlopig rijbewijs omwisselen! 
Indien de geldigheid van je voorlopig rijbewijs vervallen is voor 16.03.2020, dan kan dit niet meer 
omgewisseld worden. 
Indien de geldigheid van je voorlopig rijbewijs vervalt na 30.09.2021 kan je dit nog steeds omwisselen 
voor een ander model tot en met 31.03.2022 mits je theorie-examen nog geldig is.   

2.4 De geldigheid van mijn voorlopig rijbewijs M18 of M36 vervalt tussen 16.03.2020 en 
30.09.2021. Kan ik toch al een nieuw voorlopig rijbewijs M12 bekomen voor 31.12.2021? 

Nee. Indien de geldigheid van je voorlopig rijbewijs afloopt in de periode van 16.03.2020 t.e.m. 
30.09.2021, dan wordt deze geldigheid verlengd tot en met 31.12.2021. 
Je kan dus pas vanaf 01.01.2022 een nieuw voorlopig rijbewijs M12 bekomen. De 6 uur 
praktijkonderricht, die verplicht moeten gevolgd worden om een voorlopig rijbewijs M12 te kunnen 
bekomen, kunnen ook pas gevolgd worden vanaf 01.01.2022.  
 

2.5 De geldigheid van mijn voorlopig rijbewijs M18 of M36 vervalt tussen 01.10.2021 en 
31.12.2021. Kan ik toch al een nieuw voorlopig rijbewijs M12 bekomen voor 31.03.2022? 

Nee. Indien de geldigheid van je voorlopig rijbewijs vervalt tussen 01.10.2021 en 31.12.2021, dan 
wordt deze geldigheid verlengd tot en met 31.03.2022.   
Je kan dus pas vanaf 01.04.2022 een nieuw voorlopig rijbewijs M12 bekomen. De 6 uur 
praktijkonderricht, die verplicht moeten gevolgd worden om een voorlopig rijbewijs M12 te kunnen 
bekomen, kunnen ook pas gevolgd worden vanaf 01.04.2022.  
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3 Geldigheid rijschoolonderricht 

3.1 De geldigheid van de theorie- of praktijklessen die ik gevolgd heb bij een erkende rijschool  
vervalt tussen 16.03.2020 en 30.09.2021. Wat nu? 

Indien de geldigheid van je lessen (3 jaar) vervalt in de periode van 16.03.2020 t.e.m. 30.09.2021, dan 
wordt de geldigheid van deze lessen verlengd tot en met 31.12.2021. 

3.2 De geldigheid van de theorie- of praktijklessen die ik gevolgd heb bij een erkende rijschool 
vervalt na 30.09.2021. Wat nu? 

Indien de geldigheid van je lessen (3 jaar) vervalt in de periode van 01.10.2021 t.e.m. 31.12.2021, dan 
wordt de geldigheid van deze lessen verlengd tot en met 31.03.2022.  

4 Afspraak 

4.1 Ik had een afspraak om examen af te leggen, maar deze werd geannuleerd of verplaatst door 
het examencentrum omwille van de sluiting van de examencentra. Moet ik nu een toeslag 
betalen? 

Nee, er moet geen retributietoeslag worden betaald voor afspraken die al vastlagen en die niet konden 
doorgaan omwille van de examencentra in het kader van de coronamaatregelen.  

4.2 Ik had een afspraak om examen af te leggen, maar deze kon niet doorgaan omwille van de 
sluiting van de examencentra. Moet ik zelf een nieuwe afspraak maken? 

Tenzij het examencentrum jou al heeft gecontacteerd, moet je zelf contact opnemen met het 
examencentrum om een nieuwe afspraak te maken. 

4.3 Ik had al een afspraak bij de rijschool om samen met mijn instructeur examen af te leggen, 
maar ik wil deze afspraak annuleren. Wat moet ik doen? 

Voor afspraken die werden vastgelegd met de rijschool moet je zo snel mogelijk contact opnemen met 
de rijschool om samen met hen een nieuwe afspraak te voorzien.  
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5 Geldigheid rijbewijs 

5.2 Ik heb een afspraak voor een praktijkexamen van de categorie BE, C, C1, CE, C1E, D, D1, DE of 
D1E, maar de geldigheid van mijn rijbewijs B, C, C1, D of D1 is vervallen. Wat nu? 

Indien de geldigheid van een Belgisch of Europees rijbewijs vervallen is zoals aangegeven in  
onderstaande tabel wordt deze verlengd. Gedurende deze tijd mag je je dus aanbieden voor het 
praktijkexamen met het “vervallen” rijbewijs B, C, C1, D of D1. 
 

Vervaldatum rijbewijs in periode Verlenging 

van 01/02/2020 t.e.m. 30/06/2020 t.e.m. 01/07/2021 

van 01/07/2020 t.e.m. 31/08/2020 + 13 maanden 

van 01/09/2020 t.e.m. 30/06/2021 + 10 maanden 

 

5.3 Ik ben begeleider van een kandidaat-bestuurder, maar de geldigheid van mijn (Belgisch of 
Europees) rijbewijs is vervallen. Mag ik nog verder blijven oefenen met mijn kandidaat en hem 
begeleiden tijdens het examen? 

Ja, indien de geldigheid van je Belgisch of Europees rijbewijs vervallen is tijdens de periode zoals 
aangegeven in onderstaande tabel wordt deze verlengd . Gedurende deze tijd mag je dus blijven rijden 
met dit rijbewijs en ook je kandidaat begeleiden.  
 

Vervaldatum rijbewijs Verlenging 

01/02/2020 - 30/06/2020 tem 01/07/2021 

01/07/2020 - 31/08/2020 + 13 maanden 

01/09/2020 - 30/06/2021 + 10 maanden 
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6 Veiligheidsmaatregelen 

6.2 Welke veiligheidsmaatregelen moet ik respecteren als ik naar het examencentrum kom? 

Het is belangrijk enkel en alleen te komen met je begeleider of instructeur (indien noodzakelijk mag 
ook een tolk meekomen), social distancing te handhaven en elektronisch te betalen (cashbetalingen 
worden niet aanvaard). 

Bijkomend dienen de regels betreffende handhygiëne strikt nageleefd te worden, dient je voertuig 
binnenin proper te zijn en is het dragen van een mondmasker voor jou en de perso(o)n(en) die jou 
vergezel(t)(len), verplicht. 

Examencentra hebben mogelijks bijkomende voorwaarden. Raadpleeg de website van het 
examencentrum voor meer informatie: 

AIBV: www.aibv.be 
Groep Autoveiligheid: www.autoveiligheid.be   
KM: www.km.be 
SBAT: www.sbat.be 

 

http://www.aibv.be/
http://www.autoveiligheid.be/
http://www.km.be/
http://www.sbat.be/

