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I.

VERKRIJGEN / WEGLATEN VAN CODE 78 - AUTOMATISCHE VERSNELLINGSBAK

Deze procedure kan op alle categorieën worden toegepast (behalve AM en G waarvoor er geen
beperking is voor wat betreft de versnellingsbak).

1.

DEFINITIE

Zie artikel 1 van het K.B. van 23 maart 1998
'Voertuig uitgerust met een automatische schakeling: elk voertuig zonder koppelingspedaal of
handbediende hendel voor categorieën A1, A2 en A'.

2.

VERKRIJGEN VAN CODE 78

2.1. Na een geslaagd praktisch examen
ALLE CATEGORIEËN, UITGEZONDERD AM EN G
Op basis van het feit dat de kandidaat het examen aflegt met een voertuig met manuele of automatische schakeling (de beperking wordt door het examencentrum aangeduid op de aanvraag om
een rijbewijs in vak III met betrekking tot het slagen van het praktisch examen). Deze beperking
wordt aangeduid met de code 78 bij de betrokken categorie.
De code 78 zal echter niet worden aangebracht worden voor de categorieën C, C+E, D en D+E als
de aanvrager al titularis is van één van volgende categorieën zonder de code 78: B, B+E, C1,
C1+E, D1, D1+E, D of D+E (art. 20 van het K.B. van 23 maart 1998).
CATEGORIEËN A, A1 EN A2
Omdat het praktisch examen op privéterrein plaatsvindt vóór de afgifte van het voorlopig rijbewijs
M3, zal de code 78 op het voorlopig rijbewijs mogen vermeld worden als de kandidaat zich aangemeld had op het praktisch examen met een voertuig met automatische schakeling.
(Artikel 39 § 2 van het K.B. van 23 maart 1998: "Bij het slagen voor een van de twee proeven met
een voertuig, uitgerust met een automatische schakeling, wordt het volledig examen geacht afgelegd te zijn met dit type van voertuig").
BEHALVE VOOR DE CATEGORIEËN A1, A2 EN A, MOET DE CODE 78 NIET VERMELD WORDEN OP HET
VOORLOPIG RIJBEWIJS (BEHALVE OM MEDISCHE REDENEN MAAR DAN GAAT HET OVER CODE 10.02).
2.2. Bij het inwisselen van een Europees rijbewijs
De aanvrager wisselt een Europese categorie met de code 78 van zijn Europese rijbewijs in tegen
een Belgisch rijbewijs. De code 78 wordt als dusdanig overgenomen.
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3.

WEGLATEN VAN CODE 78

HOE DEZE BEPERKING WEGLATEN?
Om deze beperking te annuleren, moet een nieuw praktisch examen worden afgelegd en een opleiding worden gevolgd.
Deze procedure is gelijk aan die van de overgang naar een nieuwe categorie en bijgevolg zijn de
voorlopige rijbewijzen, stages, examens en lesuren, eerder gevolgd in het raam van het verwerven
van de overeenstemmende categorie "automatische schakeling" niet van toepassing.

4.

MEDISCHE BEPERKING - VERSCHILLEN TUSSEN CODE 78 EN CODE 10.02

Men mag code 78 en code 10.02 niet door elkaar halen.
Code 78 (administratieve code) wijst erop dat men geslaagd is voor het praktische examen met
een voertuig met automatische schakeling. Een nieuw examen met een voertuig met manuele
schakeling kan deze code opheffen.
Code 10.02 is een medische code ten gevolge van een lichamelijke ongeschiktheid. Enkel een
geneesheer kan deze code laten weghalen.
Als de aanvrager een medische code 10.02 op zijn voorlopig rijbewijs heeft en slaagt voor het
praktische examen met een voertuig met automatische schakeling, zal hij een nieuwe categorie
met de beperkingen 10.02 en 78 ontvangen. Om deze codes te kunnen laten weghalen, zal hij
eerst een medisch onderzoek moeten ondergaan om de code 10.02 te kunnen laten weghalen en
vervolgens opnieuw het praktisch examen afleggen om de code 78 te laten weghalen.
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5.

TABEL VAN DE CATEGORIEËN WAARBIJ MEN DE CODE 78 WEGHAALT ALS MEN SLAAGT VOOR
HET EXAMEN HANDSCHAKELING VOOR EEN ANDERE CATEGORIE

Als men slaagt voor het praktisch examen handschakeling voor een categorie waarvan men nog
geen houder is of slaagt voor het praktisch examen voor weglating van de code 78 voor een categorie waarvan men al houder is, wordt de code 78 weggelaten voor bepaalde andere categorieën
(waarvan men al houder is) volgens de tabel hieronder.
VOORBEELD
de houder van categorie B "automatisch" slaagt in het praktisch examen voor categorie C handschakeling. Hij verwerft niet alleen categorie C (en C1) handschakeling maar de code 78 wordt
eveneens bij categorie B weggehaald.
Categorie van het examen

Categorie met automatische versnelling die categorie handgeschakeld wordt (waarbij men de code 78 weglaat)

A1

A1

A2

A1 en A2

A

A1, A2 en A

B

B, C, C+E, D en D+E

B+E

B, B+E, C, C+E, D en D+E

C1

B, C1, C, C+E, D en D+E

C

B, C1, C, C+E, D en D+E

C1+E

B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D en D+E

C+E

B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D en D+E

D1

B, C, C+E, D1, D en D+E

D

B, C, C+E, D1, D en D+E

D1+E

B, B+E, C, C+E, D1, D1+E, D en D+E

D+E

B, B+E, C, C+E, D1, D1+E, D en D+E

OPGELET:
Het betreft hier enkel de categorieën (met code 78) waarvan men al houder is.
Geen enkele nieuwe categorie wordt afgeleverd behalve diegene waarvoor men geslaagd is voor
het praktische examen
OPMERKING:
Iemand die houder is van een rijbewijs voor de categorie B, C1, C, D1 of D, geldig voor het besturen van voertuigen, uitgerust met een handgeschakelde versnellingsbak, en die een praktisch
examen aflegt met het oog op het verkrijgen van een rijbewijs E met een trekkend voertuig, uitgerust met een automatisch geschakelde versnellingsbak, ontvangt een aanvraag voor een rijbewijs,
gevalideerd, naargelang het geval, voor de categorie B+E, C1+E, C+E, D1+E of D+E met de "code
78". Op het rijbewijs mag code 78 echter niet worden vermeld.
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II.

PROCEDURES OM CODE 78 WEG TE LATEN

1.

CATEGORIEËN A1, A2 OF A
GEEN THEORETISCH EXAMEN
SCHOLING
De minimum leeftijd is dezelfde als die van de betreffende categorie
ERKENDE RIJSCHOOL

VRIJE BEGELEIDING
Aanvraag voor een voorlopig
rijbewijs, opgemaakt door de
instantie die het uitreikt

Minstens
2 lesuren
Getuigschrift van onderricht

De lessen zijn 3 jaar geldig
In geval van verandering van zetel of van school,
na het wettelijk minimum te hebben gevolgd,
moeten opnieuw 2 lesuren verplicht worden gevolgd

PRAKTISCH EXAMEN MET DE RIJSCHOOL MET
EEN VOERTUIG MET HANDSCHAKELING

•
•

•

•
•

Voorlopig rijbewijs Model 3
begeleider verplicht
geen passagier

L

•
aangebracht achteraan het voertuig
Mogelijkheid tot het verkrijgen van een nieuw
voorlopig rijbewijs M3, 3 jaar na het verstrijken
van de geldigheidsperiode van de vorige.
PRAKTISCH EXAMEN MET VRIJE BEGELEIDER
MET EEN VOERTUIG MET HANDSCHAKELING

Minimum leeftijd: Naargelang van de gevraagde categorie
Na twee mislukkingen:
verplicht 2 lesuren met een rijschool te volgen voor de kandidaten vrije begeleiding + verplicht het
examen af te leggen met de rijschool
Na het verstrijken van de geldigheidsduur van het voorlopig rijbewijs:
verplicht 2 lesuren met een rijschool te volgen (behalve wanneer er al 2 lesuren werden gevolgd
zoals hierboven vermeld) voor de kandidaten vrije begeleiding + verplicht het examen af te leggen met de rijschool
Drie jaar na het verstrijken van de geldigheidsduur van het voorlopig rijbewijs:
mogelijkheid tot het verkrijgen van een nieuw voorlopig rijbewijs (voorafgaande mislukkingen aan
het praktisch examen worden dan niet meer in aanmerking genomen)

Aanvraag voor een rijbewijs N06, uitgereikt

door het examencentrum geldig voor 3 jaar

AFGIFTE VAN EEN RIJBEWIJS VAN DE GEVRAAGDE CATEGORIE
ZONDER CODE 78 DOOR DE UITREIKENDE INSTANTIE
(de begindatum van de categorie blijft onveranderd)

17/01/2019
www.mobilit.belgium.be

Hoofdstuk 06 - Pagina 5

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN

2.

CATEGORIEËN B, B+E, C1, C, C1+E, C+E, D1, D1+E, D OF D+E
GEEN THEORETISCH EXAMEN
SCHOLING
De minimum leeftijd is dezelfde als die van de betreffende categorie
ERKENDE RIJSCHOOL

VRIJE BEGELEIDING

Aanvraag voor een voorlopig
rijbewijs, opgemaakt door de
instantie die het uitreikt

Minstens
2 lesuren
Getuigschrift van onderricht

De lessen zijn 3 jaar geldig
In geval van verandering van zetel of van school,
na het wettelijk minimum te hebben gevolgd,
moeten opnieuw 2 lesuren verplicht worden gevolgd

PRAKTISCH EXAMEN MET DE RIJSCHOOL MET
EEN VOERTUIG MET HANDSCHAKELING

•
•

•

•
•

Voorlopig rijbewijs Model 3
begeleider verplicht
één enkele passagier naast de begeleider
toegelaten

•

L aangebracht achteraan het voertuig +

2de achteruitkijkspiegel
Mogelijkheid tot het verkrijgen van een nieuw
voorlopig rijbewijs M3, 3 jaar na het verstrijken
van de geldigheidsperiode van de vorige.
PRAKTISCH EXAMEN MET VRIJE BEGELEIDER
MET EEN VOERTUIG MET HANDSCHAKELING

Minimum leeftijd: Naargelang van de gevraagde categorie
Na twee mislukkingen:
verplicht 2 lesuren met een rijschool te volgen voor de kandidaten vrije begeleiding + verplicht het
examen af te leggen met de rijschool
Na het verstrijken van de geldigheidsduur van het voorlopig rijbewijs:
verplicht 2 lesuren met een rijschool te volgen (behalve wanneer er al 2 lesuren werden gevolgd
zoals hierboven vermeld) voor de kandidaten vrije begeleiding + verplicht het examen af te leggen met de rijschool
Drie jaar na het verstrijken van de geldigheidsduur van het voorlopig rijbewijs:
mogelijkheid tot het verkrijgen van een nieuw voorlopig rijbewijs (voorafgaande mislukkingen aan
het praktisch examen worden dan niet meer in aanmerking genomen)

Aanvraag voor een rijbewijs N06, uitgereikt

door het examencentrum geldig voor 3 jaar

AFGIFTE VAN EEN RIJBEWIJS VAN DE GEVRAAGDE CATEGORIE
ZONDER CODE 78 DOOR DE UITREIKENDE INSTANTIE
(de begindatum van de categorie blijft onveranderd)
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