
 

MINIMUMNORMEN INZAKE DE LICHAMELIJKE EN GEESTELIJKE GESCHIKTHEID 

VOOR HET BESTUREN VAN MOTORVOERTUIGEN 

(Koninklijk Besluit van 23 maart 1998 – bijlage 6) 

I. RIJGESCHIKTHEID 

− U dient, wanneer uw lichamelijke en geestelijke toestand voldoet aan de medische mi-
nimumnormen, de verklaring van lichamelijke en geestelijke geschiktheid te onderteke-
nen op het formulier N06 "Aanvraag om een rijbewijs" en het formulier N07 "Attest van 
aangifte van verlies of diefstal – aanvraag om een hernieuwing". 

− Als u één van de in punt II. 3. vermelde lichaamsgebreken of kwalen hebt of dit ver-
moedt, mag u deze verklaring niet ondertekenen en dient u zich te wenden tot een ge-
neesheer van uw keuze. 

− Als een geneesheer een van onderstaande aandoeningen vaststelt, zal hij u doorver-
wijzen naar het CARA of het DAC 

• een vermindering in functionele vaardigheden na een aantasting van het musculo-
skeletaal systeem; 

• een aandoening van het centraal of het perifeer zenuwstelsel; 

• elke andere aandoening waardoor een beperking ontstaat van de motorische con-
trole, de waarneming, het gedrag of het beoordelingsvermogen. 

Het CARA of het DAC zal een rijgeschiktheidsevaluatie uitvoeren en kan ook uitzon-
derlijk een rijgeschiktheidsattest afleveren aan (sommige) kandidaat-bestuurders die 
niet meer voldoen aan (bepaalde) visuele criteria. 

CONTACT CARA 
Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid 
Afdeling CARA 
Haachtsesteenweg 1405 
1130 Brussel 
 
Tel. 02 244 15 52 – Fax 02 244 15 92 
e-mail: CARA@bivv.be 
website: http://www.bivv.be/nl/adviesbureau/b2c/cara/  

CONTACT DAC 
DAC – Département d'Aptitude à la conduite 
Chaussée de Liège 654C 
5100 Jambes 
 
Tel. 081 14 04 00 
e-mail: dac@awrs.be 
website: http://www.testaptitudeconduite.be  

− Als u een valse verklaring aflegt, kan u overeenkomstig art. 30 § 1 van de wet betref-
fende de politie over het wegverkeer (genoemd "de verkeerswet) gestraft worden met 
een boete van 200 euro tot 2.000 euro (verhoogd met de opcentiemen). 

mailto:CARA@bivv.be
http://www.bivv.be/nl/adviesbureau/b2c/cara/
https://www.awsr.be/departement-aptitude-la-conduite


 

II. BELANGRIJK 

− Artikel 24 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer bepaalt dat de houder 

van een Belgisch rijbewijs dit moet inleveren bij het overheidsorgaan dat het heeft af-

gegeven, hetzij voor kanttekening, hetzij voor intrekking, indien: 

1° hij lijdt aan een van de lichaamsgebreken of kwalen door de Koning bepaald over-

eenkomstig artikel 23, § 1, 3°, of indien hij niet voldoet aan het geneeskundig onder-

zoek door Hem ingericht in de gevallen die Hij bepaalt; 

2° hij onderworpen is en niet meer voldoet aan de reglementsbepalingen welke de Ko-

ning inzake geneeskundig toezicht en geneeskundige schifting heeft uitgevaardigd ter 

uitvoering van de besluitwet van 30 december 1946 houdende herziening en coördina-

tie van de wetgeving betreffende het bezoldigd vervoer van personen door middel van 

automobielen. 

Die formaliteit moet vervuld worden binnen vier dagen na de dag waarop de houder 

kennis krijgt van het lichaamsgebrek of van de kwaal, of binnen vier dagen na de in-

trekking van het getuigschrift van geneeskundige schifting; zaterdagen, zondagen en 

wettelijke feestdagen zijn in deze termijn niet inbegrepen. 

Het rijbewijs, ingeleverd met toepassing van 1°, wordt teruggegeven aan de houder 

die, in de gevallen door de Koning bepaald, met goed gevolg een door hem in te rich-

ten onderzoek heeft ondergaan. 

− Afhankelijk van de verklaringen van de geneesheer, kan de geldigheid van het rijbewijs 
beperkt worden tot het besturen van motorvoertuigen van bepaalde categorieën of be-
perkt worden in de geldigheidsduur. 

− Als u toch een motorvoertuig bestuurt terwijl u lijdt aan een van de lichaamsgebreken 
of aandoeningen, dan kan u gestraft worden met een boete van 200 euro tot 
2.000 euro (art. 30 § 1 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer). 

− De houder van een rijbewijs dat in toepassing van art. 24 van de wet betreffende de 
politie over het wegverkeer werd ingeleverd, kan hij de teruggave verkrijgen als hij aan 
die overheid een attest voorlegt waarin bevestigd wordt dat hij opnieuw geschikt is om 
een motorvoertuig te besturen van de categorie waarvoor het rijbewijs geldig is. 

III. MINIMUMNORMEN INZAKE DE LICHAMELIJKE EN GEESTELIJKE GESCHIKTHEID VOOR HET 

BESTUREN VAN EEN MOTORVOERTUIGEN 

http://www.wegcode.be/wetteksten/secties/kb/kb-230398/662-bijlage6  

http://www.wegcode.be/wetteksten/secties/wetten/verkeerswet/452-t3hs2#art23p1.3
http://www.wegcode.be/wetteksten/secties/kb/kb-230398/662-bijlage6

