Voorlopig rijbewijs model 3
Voorlopig rijbewijs geldig voor de volgende categorieën:
•
•
•
•
•

Groep
Groep
Groep
Groep
Groep

A (motorfietsen)
BE (samenstel :auto met aanhangwagen tot 7.000 kg)
B + code 96 (samenstel: auto met aanhangwagen tot 4.250 kg)
C (vrachtwagens)
D (autobussen).

Dit voorlopig rijbewijs laat de leerling-bestuurder toe om te oefenen met het
desbetreffende voertuig met begeleider.
Enkel voor de categorieën A1, A2 en A is geen begeleider nodig.
De gegevens van minimum 1 en maximum 2 begeleiders en handtekening van de
begeleiders moeten op het aanvraagblad vermeld worden. Een kopie van de eID van
de begeleiders meebrengen bij de aanvraag. (Bij begeleiders van een andere
gemeente dienen de gegevens van de begeleider reeds door deze gemeente
gevalideerd te zijn).
Het voorlopig rijbewijs model 3 is 12 maanden geldig
Procedure:
Het voorlopig rijbewijs model 3 vraagt u aan bij de dienst burgerzaken van de
gemeente waar u bent ingeschreven in het bevolkingsregister.
Wat meebrengen:

Voor de categorieën. A1-A2-A-C1-C-D1-D
•

Aanvraagformulier met stempel van het examencentrum, verkregen na slagen
voor het theoretisch examen,

•

Voor de categorieën C1-C-D1-D
 de gegevens en handtekening(en) van de begeleider(s)
 medisch attest (afgeleverd door een geneesheer bij een erkende
arbeidsgeneeskundige dienst).

Voor de categorieën. BE-C1E-CE-D1E-DE
•

Aanvraagformulier in te vullen bij de dienst burgerzaken.

Bedrag:
De retributie voor het afleveren van een voorlopig rijbewijs bedraagt € 25.

Duplicaat rijbewijs model 3

Na verlies of diefstal van uw voorlopig rijbewijs doet u best zo vlug mogelijk aangifte
bij de politie. U krijgt daar een formulier om een duplicaat aan te vragen bij de
bevolkingsdienst.

Meer informatie en Contact:
Burgerzaken – algemeen contact: burgerzaken@gemhoegaarden.be

Diensthoofd:
Magda VANHULST

tel: 016 76 87 62

e-mail: magda.vanhulst@gemhoegaarden.be

Annick ARTS

tel: 016 76 87 61

e-mail: annick.arts@gemhoegaarden.be

Lotte CLAESEN

tel: 016 76 87 60

e-mail: lotte.claesen@gemhoegaarden.be

Eddy JANSSENS

tel: 016 76 87 68

e-mail: eddy.janssens@gemhoegaarden.be

Medewerkers:

