WALLONIE

BRUSSEL HOOFDSTEDELIJK GEWEST

VLAANDEREN

Januari 2018 voor de theorie - Juli 2018 voor de praktijk

In de loop van 2018

Oktober 2017

Kennistest

50 vragen. Elke vraag is 1 punt waard.
Zware overtreding: - 5 punten / Lichte fout: - 1 punt
Minimumscore : 41/50

50 vragen. Elke vraag is 1 punt waard.
Zware overtreding : - 5 punten. Lichte fout : - 1 punt.
Minimumscore : 41/50

50 vragen. Elke vraag is 1 punt waard.
Zware overtreding : - 5 punten. Lichte fout : - 1 punt.
Minimumscore : 41/50

Tolerantie

1 zware fout wat betreft
de zware overtredingen (3e of 4e graad) en bij overdreven snelheid

1 enkele fout wat betreft
de zware overtredingen (3e of 4e graad)

1 enkele fout wat betreft
de zware overtredingen (3e of 4e graad)

Stageduur (voorlopig rijbewijs)

Maximum 18 maanden

Maximum 18 maanden

Minimum 9 maanden (in plaats van 3 maanden)

Aantal toegestane manieren

3 (i.p.v. 2)

4 (i.p.v. 2)

2

Wanneer van kracht?
Theoretisch examen

Praktisch examen

Rijschool met stage • Vanaf 18 jaar
• Vanaf 18 jaar
• Vanaf 18 jaar
• Minimum 20 uur vorming via de rijschool + stage zonder begeleider van max. 18 maanden • Minimum 20 uur vorming via de rijschool + stage zonder begeleider van max. 18 maanden • Minimum 20 uur vorming via de rijschool + stage zonder begeleider van max. 18 maanden
• Verplichte vaardigheidsattest voor voming zonder begeleider
Rijschool zonder stage • Toegang tot het examen vanaf 25 jaar
• Minimum 30 uur autorijschool. Geen stage (direct toegang tot het praktisch examen)
• Geen eigen wagen nodig
Combinatie (rijschool + zonder begeleider) /

Rijden zonder begeleider • Vanaf 17 jaar
• Niet verplicht om rijschool te volgen
• Stage MET begeleider: minimum 3 maanden, maximum 18 maanden.
• Introductievorming van 1 uur via de rijschool en een handleiding voor begeleiders
• Dagboek in te vullen door de leerling
• Rijden ZONDER begeleider kan, om de opleiding te perfectioneren
In dat geval moet de leerling slagen voor een vaardigheidstest

• Vanaf 18 jaar
Minimum 30 uur autorijschool. Geen stage (direct toegang tot het praktisch examen)
• Geen eigen wagen nodig

/

• Vanaf 18 jaar
/
• Minimum 14 uur rijschool + stage MET begeleider van minstens 6 maanden en maximum 18
• Praktische ondersteuning voor begeleiders
• Vanaf 17 jaar
• Niet verplicht om rijschool te volgen
• Stage MET begeleider gedurende minimum 9 maanden en maximum 18 maanden
• Praktijkboek voor de begeleiders
• Logboek in te vullen door de leerling

• Vanaf 17 jaar
• Niet verplicht om rijschool te volgen
• Stage MET begeleider gedurende minimum 9 maanden en maximum 36 maanden
3 uur verplichte vorming voor de begeleider
• Maximum 2 begeleiders toegestaan

In welke taal is het examen?
Aanwezigheid van een tolk (betalend)

Frans, Nederlands, Engels, Duits

Frans, Nederlands
Uitsluitend in het Engels en Duits

Nederlands
Uitsluitend in het Engels en Duits

Nieuwe examenstof

Het effect van alcohol en vermoeidheid op uw rijgedrag
Verplichte risicoperceptietest
Wat te doen bij een ongeval

Verplichte vorming voor eerste hulp
Verplichte risicoperceptietest

Verplicht vaardigheidsattest voor voming zonder begeleider
Verplichte risicoperceptietest
6 nieuwe manoeuvres zijn mogelijk: Parkeren achter een voertuig, keren in een straat,
in een rechte lijn achteruitrijden, evenwijdig links parkeren tussen twee voertuigen,
loodrecht vooruit in een vak parkeren, loodrecht achteruit in een vak parkeren.

Kostprijs

Theoretisch examen : € 15
Praktisch examen: € 36
Verplichte vorming voor de begeleider : ± € 50
Verplicht vaardigheidsattest voor voming zonder begeleider : € 60

Theoretisch examen : € 15
Praktisch examen: € 36

Theoretisch examen : € 15
Praktisch examen: € 39
Verplichte vorming voor de begeleider : € 20

Meer info?

http://www.wallonie.be/fr/actualites/reforme-du-permis-de-conduire
http://www.goca.be/fr/p/pc-actualite-region-bxl
http://www.goca.be/upload/documents_rbpc/Bareme_des_redevances_2017_WALL.pdf http://www.goca.be/upload/documents_rbpc/Bareme_des_redevances_2017_BXL_FR.pdf
http://www.wallonie.be/sites/wallonie/files/pages/fichiers/dossier_reforme_du_permis_de_conduire_-_vivre_la_wallonie_ndeg38_-_hiver_n2017.pdf

http://www.goca.be/fr/p/pc-actualité
http://www.goca.be/upload/documents_rbpc/Tarieven_rijbewijs_2017_VL.pdf
https://www.rijbewijzer.be/

