
  

Info motorrijbewijs 

 

Motorfiets rijden met het autorijbewijs 

 

Als je het autorijbewijs hebt gehaald voor 1/5/2011 mag je rijden met motorfietsen tot max. 

125cc, max. 11 Kw (max 0,1 Kw/Kg) zonder bijkomende opleiding. 

Als je het autorijbewijs hebt behaald na 1/5/2011 mag je rijden met motorfietsen tot max. 

125cc, max. 11 Kw (max 0,1 Kw/Kg) mits 4 uren opleiding gevolgd te hebben.  Prijs:  € 280. 

 

Categorieën A1, A2 en A … en de minimumleeftijd 

 

Rijbewijs A1, vanaf 18 jaar:   max. 125cc en 11 kw (max. 0,1 Kw/Kg).   

……..Normen voor het examenvoertuig: minimum 120cc en minimumsnelheid 90 Km/u. 

Rijbewijs A2, vanaf 20 jaar:  max 35 Kw (max. 0,2 Kw/Kg).  

……..Normen voor het examenvoertuig: minimum 400cc en vermogen tussen minimum 25 Kw en 

max. 35 Kw. Mag niet afgeleid zijn van een motor die standaard meer dan het dubbele aan 

vermogen heeft! 

Rijbewijs A, vanaf 24 jaar of 22 jaar indien je reeds 2 jaar een rijbewijs A2 hebt:  

onbeperkt vermogen.  

…….Normen voor het examenvoertuig: minimum 600cc en vermogen van minimum 40 Kw. 

 

Opleiding 

Theorie 

Alvorens de praktijkopleiding te kunnen starten dien je te slagen voor het theoretisch 

examen.  Het examen kan afgelegd worden vanaf 17 jaar en 9 maanden. Op het 

examencentrum betaal je € 15 om het theoretisch examen te mogen afleggen. 

Je kan het examen voorbereiden door zelfstudie of door het volgen van theorielessen. 

Wie kiest voor zelfstudie kan bij ons terecht voor een prima handboek. 

Wens je onze theorielessen te volgen?... bekijk onze planning op www.rijschoolah.be  

  

http://www.rijschoolah.be/


 

Praktijk 

Ons Comfortpack van 14 uren gevolgd door een volledig examen. Door twee uren extra te 

kunnen oefenen op de manoeuvres (i.v.m. de 12 uren opleiding) verhoogt  de slaagkans 

aanzienlijk!  

Bovendien betaal je voor de twee uren extra les slechts € 100 i.p.v. € 140 = € 40 korting!  

 De twee uren extra les geven iets meer speling zodat je net iets rustiger kan evolueren... 

 … Lees hieronder zeker “Belangrijk om te weten”! 

Prijs: € 1080.   

 

Opleiding van 12 uren gevolgd door een volledig examen met de rijschoolmotor… 

manoeuvres en openbare weg.  Opgelet, enkel aangeraden indien je reeds met geschakelde 

motoren of brommers gereden hebt. Voor een echte beginner is 12 uren dikwijls te weinig... 

Wie deze opleiding volgt dient niet over een eigen motor te beschikken! 

Prijs: € 980. 

 

Minimumopleiding van 9 uren rijles gevolgd door een examen manoeuvres.  Na het 

slagen voor het examen op het privaat terrein moet een voorlopig rijbewijs 

aangevraagd worden dat 12 maanden geldig is. Ten vroegste na 1 maand kan het 

examen op de openbare weg afgelegd worden met de eigen motor. 

Opgelet: het geslaagde examen ‘manoeuvres’ is slechts een jaar geldig! 

Opgelet: Als echte beginner die nog nooit met geschakelde moto’s of brommers 

gereden heeft is het over het algemeen uitzonderlijk moeilijk om na 9u les het 

examenniveau te bereiken! 

Wie kiest voor deze opleiding moet beschikken over een geschikte motor om stage 

mee te rijden en examen op de openbare weg mee te gaan doen! Tijdens de stage 

mag je niemand voeren en niet in het buitenland rijden.... meer info in de folder op 

www.goca.be  

Prijs: € 700.  

 

Het goedkoopste rijbewijs behaal je door te slagen bij de 

eerste examendeelname…. ...met A.H. zijn Comfortpack !!! 

http://www.goca.be/


 

Overstappen van A1 naar A2 of van A2 naar A: Als je het rijbewijs twee jaar in het bezit 

hebt kan je overstappen naar een categorie hoger mits minimum 4 uren les te hebben 

gevolgd en te slagen voor het examen.  Opgelet, als je enkel het rijbewijs A1 hebt behaald en 

je wenst over te stappen naar A, moet je 24 jaar zijn en de normale opleiding volgen van 9 of 

12 uren…. 

Prijs: 4 uren les gevolgd door een volledig examen = € 420. 

 

Extra lessen of examen 

Rijles = € 140/lesblok van twee uren.   

Examenbegeleiding  privaat terrein = € 70. Examenbegeleiding openbare weg = € 70. 

 

Belangrijk om te weten: 

In tegenstelling tot de opleidingen die gegeven werden voor 1/5/2013 wordt er door  

 FOD – Mobiliteit en Vervoer bepaald dat de helft van de basisopleiding dient gegeven te 

worden op de openbare weg.  

 

Beginnelingen die voor 1/5/2013 met ons naar het motorexamen gingen hadden meestal 12 

uren les gevolg waarbij door het ministerie geen verhouding werd bepaald voor manoeuvres 

en openbare weg… Er werd in een opleiding van 12 uren ongeveer 4 uren op de openbare 

weg gereden en 8 uren op manoeuvres gewerkt.  

Door de nieuwe verplichtingen opgelegd door het ministerie kunnen we tijdens een 

opleiding van 9 uren slechts 4,5 uren werken op manoeuvres en tijdens een opleiding 

van 12 uren slechts 6 uren!  Dit is dus aanzienlijk minder dan vroeger!!!   Daarom raden 

wij de echte beginner aan om onze opleiding met Comfortpack  te volgen zodat we 

toch de nodige 8 uren kunnen werken op manoeuvres.  

Wie de minimum opleiding volgt dient er rekening mee te houden dat het niet voor 

iedereen mogelijk zal zijn om binnen de minimumtijd van 9u les de manoeuvres onder 

de knie te krijgen gezien we slechts 4,5 uren kunnen oefenen op manoeuvres daar 

waar we vroeger ongeveer 8 uren nodig hadden om de manoeuvres op 

examenniveau te brengen… 

Bovendien zijn de manoeuvres nog maar eens aangepast en uitgebreid … moeilijker 

dus!!! 

Na twee mislukte examens verplicht het ministerie een extra les van twee uren. 

Rijschool A.H. staat reeds jaren gekend voor de beste 

opleiding aan de laagste prijs... elders te Gent goedkoper?... 

We betalen u het verschil terug!!! 


