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FAQ – Rijbewijs (update van 04/05/2022) 
 

Geldigheid voorlopig rijbewijs 

1.1 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.  

1.2 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.  

1.3 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.   

1.4 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.  
 

1.5 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.  


