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I.

AANVRAAG RIJBEWIJS NA SLAGEN VOOR PRAKTISCH EXAMEN

In dit geval biedt de kandidaat zich aan met een rijbewijsaanvraag, afgeleverd door het examencentrum.

1.

NIEUWE CATEGORIE ZONDER VRIJSTELLING VAN HET THEORETISCH EXAMEN

1.1. Praktische rijopleiding met een voorlopig rijbewijs
Dit heeft betrekking op de categorie B (voorlopig rijbewijs M18, M36 of M12) en op alle andere categorieën via de vrije rijopleiding (voorlopig rijbewijs M3).
Dit heeft geen betrekking op:
• het behalen van de categorie AM of G;
• het schrappen van code 78 voor alle categorieën (geen theoretisch examen);
• het toevoegen van code 96 (geen theoretisch examen).
1E STAP: DOOR DE AANVRAGER VOOR TE LEGGEN DOCUMENTEN
• identiteitsdocument
• 1 pasfoto indien de foto van het Rijksregister niet kan worden gebruikt
• aanvraag voor een rijbewijs, afgeleverd door het examencentrum – volledig ingevuld, ondertekend
en gedateerd (3 jaar geldig)
• voorlopig rijbewijs van de gevraagde categorie (of stageattest)
• als de aanvrager al houder is van een rijbewijs→ oud rijbewijs
• medisch attest indien dit nog niet werd afgegeven:
GROEP 1: indien de fysieke en/of psychische geschiktheid of het gezichtsvermogen van de aanvrager hem niet toelaat om de verklaringen op de keerzijde van de aanvraag te ondertekenen;
GROEP 2: indien de aanvrager een categorie van Groep 2 (opnieuw) moet valideren.
Als het een medisch attest betreft die al werd afgegeven, voeg dan een kopie bij de aanvraag.

2E STAP: CONTROLE DOOR DE AMBTENAAR
• identiteit, verblijfsvoorwaarden en leeftijd van de aanvrager
• geen rijverbod
• geldige aanvraag (geldigheidsduur 3 jaar), correct ingevuld en ondertekend (met inbegrip van de rubrieken 11, 12, 13, 14, 15 en 16 – zie hoofdstuk 20)
• controle van de reglementaire voorwaarden voor het verkrijgen van het rijbewijs
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3E STAP: INVOER VAN HET RIJBEWIJS IN MERCURIUS
Rijbewijsrubriek

In te voeren
(bovenop datgene waarvan de aanvrager al houder is)

Vakken 10 en 11

• nieuwe categorie(ën): categorie waarvoor men geslaagd is + eventueel
de door gelijkstelling verkregen categorieën
• afgiftedatum voor deze categorieën (zie hoofdstuk 21)
• einddatum voor deze categorieën (zie hoofdstuk 21)

Vak 12

• code 121 (indien houder van de categorieën van groep D vóór de leeftijd van 21 jaar)
• code 78 (indien praktisch examen met automatische schakeling; zie uitzondering hoofdstuk 6)
• code 95 (indien houder van een bewijs van vakbekwaamheid)
• medische codes (indien vermeld op medische attesten)

Bezoldigd vervoer (opnieuw) gevalideerd indien er een medisch attest van groep 2 wordt voorgelegd

4E STAP: ONTVANGST VAN EEN AANGEMAAKT RIJBEWIJS
• controle en invoer van het in ontvangst nemen van het rijbewijs

5E STAP: AFGIFTE AAN DE HOUDER EN BETALING VAN DE RETRIBUTIE
• het rijbewijs wordt afgegeven aan de houder of aan een derde persoon die in het bezit is van een
volmacht en in het bezit is van het identiteitsdocument van de houder (of van een kopie van dit document op voorwaarde dat deze identiteit kan worden gecontroleerd)
• de houder moet de retributie betalen volgens de door de gemeenteadministratie gekozen methode
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1.2. Praktische rijopleiding zonder een voorlopig rijbewijs
Dit heeft betrekking op:
• de categorieën, behaald via de rijschool en zonder voorlopig rijbewijs M3;
• de categorie B, behaald door directe toegang
Dit heeft geen betrekking op:
• het behalen van de categorie B (indien M18, M36, M12 of stageattest);
• het behalen van de categorie G (geen verplichte opleiding);
• het schrappen van code 78 voor alle categorieën (geen theoretisch examen).
1E STAP: DOOR DE AANVRAGER VOOR TE LEGGEN DOCUMENTEN
• identiteitsdocument
• 1 pasfoto indien de foto van het Rijksregister niet kan worden gebruikt
• aanvraag voor een rijbewijs, afgeleverd door het examencentrum – volledig ingevuld, ondertekend
en gedateerd (3 jaar geldig)
• als de aanvrager al houder is van een rijbewijs → oud rijbewijs
• medisch attest indien dit nog niet werd afgegeven:
GROEP 1: indien de fysieke en/of psychische geschiktheid of het gezichtsvermogen van de aanvrager hem niet toelaat om de verklaringen op de keerzijde van de aanvraag te ondertekenen;
GROEP 2: indien de aanvrager een categorie van Groep 2 (opnieuw) moet valideren.
Als het een medisch attest betreft die al werd afgegeven, voeg dan een kopie bij de aanvraag.

2E STAP: CONTROLE DOOR DE AMBTENAAR
• identiteit, verblijfsvoorwaarden en leeftijd van de aanvrager
• geen rijverbod
• geldige aanvraag (geldigheidsduur 3 jaar), correct ingevuld en ondertekend (met inbegrip van de rubrieken 11, 12, 13, 14, 15 en 16 – zie hoofdstuk 20)
• controle van de reglementaire voorwaarden voor het verkrijgen van het rijbewijs

3E STAP: INVOER VAN HET RIJBEWIJS IN MERCURIUS
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In te voeren
(bovenop datgene waarvan de aanvrager al houder is)

Rijbewijsrubriek
Vakken 10 en 11

• nieuwe categorie(ën): categorie waarvoor men geslaagd is + eventueel
de door gelijkstelling verkregen categorieën
• afgiftedatum voor deze categorieën (zie hoofdstuk 21)
• einddatum voor deze categorieën (zie hoofdstuk 21)

Vak 12

• code 121 (indien houder van de categorieën van groep D vóór de leeftijd van 21 jaar)
• code 78 (indien praktisch examen met automatische schakeling)
• code 95 (indien houder van een bewijs van vakbekwaamheid)
• medische codes (indien vermeld op medische attesten)

Bezoldigd vervoer (opnieuw) gevalideerd indien er een medisch attest van groep 2 wordt voorgelegd

4E STAP: ONTVANGST VAN EEN AANGEMAAKT RIJBEWIJS
• controle en invoer van het in ontvangst nemen van het rijbewijs

5E STAP: AFGIFTE AAN DE HOUDER EN BETALING VAN DE RETRIBUTIE
• het rijbewijs wordt afgegeven aan de houder of aan een derde persoon die in het bezit is van een
volmacht en in het bezit is van het identiteitsdocument van de houder (of van een kopie van dit document op voorwaarde dat deze identiteit kan worden gecontroleerd
• de houder moet de retributie betalen volgens de door de gemeenteadministratie gekozen methode

2.

NIEUWE CATEGORIE MET VRIJSTELLING VAN HET THEORETISCH EXAMEN

Dit betreft hier het behalen van:
• de categorie A of A2 met de progressieve procedure;
• de categorie C voor personen die al houder zijn van de categorie C1;
• de categorie D voor personen die al houder zijn van de categorie D1;
• de categorie B+E, C1+E, C+E, D1+E of D+E;
• het schrappen van de code 78 voor alle categorieën;
• het toevoegen van de code 96 aan de categorie B;
• de categorie G voor personen die categorie B verkregen hebben vóór 15 september 2006 en
beschikken over een certificaat T (attest voor het besturen van een landbouwvoertuig), verkregen vóór 15 september 2006.
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1E STAP: DOOR DE AANVRAGER VOOR TE LEGGEN DOCUMENTEN
• identiteitsdocument
• 1 pasfoto indien de foto van het Rijksregister niet kan worden gebruikt
• aanvraag voor een rijbewijs, afgeleverd door het examencentrum – volledig ingevuld, ondertekend
en gedateerd (3 jaar geldig)
• voorlopig rijbewijs van de gevraagde categorie of het certificaat T om een tractor te besturen
• oud rijbewijs als de aanvrager al houder is van een rijbewijs
• medisch attest indien dit nog niet werd afgegeven:
GROEP 1: indien de fysieke en/of psychische geschiktheid of het gezichtsvermogen van de aanvrager hem niet toelaat om de verklaringen op de keerzijde van de aanvraag te ondertekenen;
GROEP 2: indien de aanvrager een categorie van Groep 2 (opnieuw) moet valideren.
Als het een medisch attest betreft die al werd afgegeven, voeg dan een kopie bij de aanvraag.

2E STAP: CONTROLE DOOR DE AMBTENAAR
• identiteit, verblijfsvoorwaarden en leeftijd van de aanvrager
• geen rijverbod
• geldige aanvraag (geldigheidsduur 3 jaar), correct ingevuld en ondertekend (met inbegrip van de rubrieken 11, 12, 13, 14, 15 en 16 – zie hoofdstuk 20)
• voor de categorie A2 of A moet men al sinds ten minste 2 jaar houder zijn van de categorie A1 of A2
• controle van de reglementaire voorwaarden voor het verkrijgen van het rijbewijs

3E STAP: INVOER VAN HET RIJBEWIJS IN MERCURIUS
Rijbewijsrubriek

In te voeren
(bovenop datgene waarvan de aanvrager al houder is)

Vakken 10 en 11

• nieuwe categorie(ën): categorie waarvoor men geslaagd is + eventueel
de door gelijkstelling verkregen categorieën
• afgiftedatum voor deze categorieën (zie hoofdstuk 21)
• einddatum voor deze categorieën (zie hoofdstuk 21)

Vak 12

• code 121 (indien houder van de categorieën van groep D vóór de leeftijd van 21 jaar)
• code 78 (indien praktisch examen met automatische schakeling
• code 95 (indien houder van een bewijs van vakbekwaamheid)
• code 96 (indien men al houder is van categorie B en het praktisch examen voor code 96 categorie B code 78 heeft afgelegd)
• medische codes (indien vermeld op medische attesten)

Bezoldigd vervoer (opnieuw) gevalideerd indien er een medisch attest van groep 2 wordt voorgelegd
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4E STAP: ONTVANGST VAN EEN AANGEMAAKT RIJBEWIJS
• controle en invoer van het in ontvangst nemen van het rijbewijs

5E STAP: AFGIFTE AAN DE HOUDER EN BETALING VAN DE RETRIBUTIE
• het rijbewijs wordt afgegeven aan de houder of aan een derde persoon die in het bezit is van een
volmacht en in het bezit is van het identiteitsdocument van de houder (of van een kopie van dit document op voorwaarde dat deze identiteit kan worden gecontroleerd
• de houder moet de retributie betalen volgens de door de gemeenteadministratie gekozen methode

3.

CATEGORIE VIA EEN BEROEPSOPLEIDING OF VIA HET ONDERWIJS VOOR SOCIALE PROMOTIE

Het betreft hier het verkrijgen van alle categorieën behalve de categorieën A1, A2, A en G.
De kandidaten volgen opleidingen, leggen examens af en ontvangen vervolgens een aanvraag
voor een rijbewijs voor meerdere categorieën tegelijkertijd.
De kandidaten kunnen ook een attest van basiskwalificatie verkrijgen als ze examen voor vakbekwaamheid afleggen op hetzelfde moment.
1E STAP: DOOR DE AANVRAGER VOOR TE LEGGEN DOCUMENTEN
• identiteitsdocument
• 1 pasfoto indien de foto van het Rijksregister niet kan worden gebruikt
• aanvraag voor een rijbewijs, volledig ingevuld, ondertekend en gedateerd (3 jaar geldig)
• voorlopig rijbewijs als er één afgeleverd is
• oud rijbewijs als de aanvrager al houder is van een rijbewijs
• medisch attest indien dit nog niet werd afgegeven:
GROEP 1: indien de fysieke en/of psychische geschiktheid of het gezichtsvermogen van de aanvrager hem niet toelaat om de verklaringen op de keerzijde van de aanvraag te ondertekenen;
GROEP 2: indien de aanvrager een categorie van Groep 2 (opnieuw) moet valideren.
Als het een medisch attest betreft die al werd afgegeven, voeg dan een kopie bij de aanvraag.

2E STAP: CONTROLE DOOR DE AMBTENAAR
• identiteit, verblijfsvoorwaarden en leeftijd van de aanvrager
• geen rijverbod
• geldige aanvraag (geldigheidsduur 3 jaar), correct ingevuld en ondertekend (met inbegrip van de rubrieken 11, 12, 13, 14, 15 en 16 – zie hoofdstuk 20)
• controle van de reglementaire voorwaarden voor het verkrijgen van het rijbewijs
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3E STAP: INVOER VAN HET RIJBEWIJS IN MERCURIUS
Rijbewijsrubriek

In te voeren
(bovenop datgene waarvan de aanvrager al houder is)

Vakken 10 en 11

• nieuwe categorie(ën): categorie waarvoor men geslaagd is + eventueel
de door gelijkstelling verkregen categorieën
• afgiftedatum voor deze categorieën (zie hoofdstuk 21)
• einddatum voor deze categorieën (zie hoofdstuk 21)

Vak 12

• code 121 (indien houder van de categorieën van groep D vóór de leeftijd van 21 jaar)
• code 78 (indien praktisch examen met automatische schakeling;
• code 95 (indien houder van een bewijs van vakbekwaamheid)
• medische codes (indien vermeld op medische attesten)

Bezoldigd vervoer (opnieuw) gevalideerd indien er een medisch attest van groep 2 wordt voorgelegd

4E STAP: ONTVANGST VAN EEN AANGEMAAKT RIJBEWIJS
• controle en invoer van het in ontvangst nemen van het rijbewijs

5E STAP: AFGIFTE AAN DE HOUDER EN BETALING VAN DE RETRIBUTIE
• het rijbewijs wordt afgegeven aan de houder of aan een derde persoon die in het bezit is van een
volmacht en in het bezit is van het identiteitsdocument van de houder (of van een kopie van dit document op voorwaarde dat deze identiteit kan worden gecontroleerd
• de houder moet de retributie betalen volgens de door de gemeenteadministratie gekozen methode
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4.

NIEUWE CATEGORIE DOOR SLAGEN IN HET THEORETISCH EN PRAKTISCH EXAMEN MAAR VRIJSTELLING VAN SCHOLING DOOR HET VOORLEGGEN VAN EEN BUITENLANDS RIJBEWIJS

Het betreft hier alle categorieën, behalve categorie G.
OPGEPAST
Er wordt door de examencentra van het Waals Gewest geen vrijstelling van scholing meer verleend sinds 1 januari 2018.
1E STAP: DOOR DE AANVRAGER VOOR TE LEGGEN DOCUMENTEN
• identiteitsdocument
• 1 pasfoto indien de foto van het Rijksregister niet kan worden gebruikt
• aanvraag voor een rijbewijs, afgeleverd door het examencentrum – volledig ingevuld, ondertekend
en gedateerd (3 jaar geldig)
• buitenlands rijbewijs (de gemeente bewaart bij de aanvraag enkel een kopie)
• eventueel oud rijbewijs
• medisch attest indien nodig:
GROEP 1: indien de fysieke en/of psychische geschiktheid of het gezichtsvermogen van de aanvrager hem niet toelaat om de verklaringen op de keerzijde van de aanvraag te ondertekenen;
GROEP 2: indien de aanvrager een categorie van Groep 2 (opnieuw) moet valideren.
Als het een medisch attest betreft die al werd afgegeven, voeg dan een kopie bij de aanvraag.
2E STAP: CONTROLE DOOR DE AMBTENAAR
• identiteit, verblijfsvoorwaarden en leeftijd van de aanvrager
• geen rijverbod
• geldige aanvraag (geldigheidsduur 3 jaar), correct ingevuld en ondertekend (met inbegrip van de rubrieken 11, 12, 13, 14, 15 en 16 – zie hoofdstuk 20)
• controle van de reglementaire voorwaarden voor het verkrijgen van het rijbewijs
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3E STAP: INVOER VAN HET RIJBEWIJS IN MERCURIUS
In te voeren
(bovenop datgene waarvan de aanvrager al houder is)

Rijbewijsrubriek
Vakken 10 en 11

• nieuwe categorie(ën): categorie waarvoor men geslaagd is + eventueel
de door gelijkstelling verkregen categorieën
• afgiftedatum voor deze categorieën (zie hoofdstuk 21)
• einddatum voor deze categorieën (zie hoofdstuk 21)

Vak 12

• code 121 (indien houder van de categorieën van groep D vóór de leeftijd van 21 jaar
• code 78 (indien praktisch examen met automatische schakeling;
• code 95 (indien houder van een bewijs van vakbekwaamheid)
• medische codes (indien vermeld op medische attesten)

Bezoldigd vervoer (opnieuw) gevalideerd indien er een medisch attest van groep 2 wordt voorgelegd
4E STAP: ONTVANGST VAN EEN AANGEMAAKT RIJBEWIJS
• controle en invoer van het in ontvangst nemen van het rijbewijs
5E STAP: AFGIFTE AAN DE HOUDER EN BETALING VAN DE RETRIBUTIE
• het rijbewijs wordt afgegeven aan de houder of aan een derde persoon die in het bezit is van een
volmacht en in het bezit is van het identiteitsdocument van de houder (of van een kopie van dit document op voorwaarde dat deze identiteit kan worden gecontroleerd
• de houder moet de retributie betalen volgens de door de gemeenteadministratie gekozen methode
• het buitenlands rijbewijs wordt niet ingetrokken door de gemeente maar een kopie wordt bij de aanvraag bewaard

5.

CATEGORIE G

Aanvraag voor een rijbewijs, afgeleverd door het examencentrum na het slagen voor het theoretisch en praktisch examen.
1E STAP: DOOR DE AANVRAGER VOOR TE LEGGEN DOCUMENTEN
• identiteitsdocument
• 1 pasfoto indien de foto van het Rijksregister niet kan worden gebruikt
• aanvraag voor een rijbewijs, afgeleverd door het examencentrum – volledig ingevuld, ondertekend
en gedateerd (3 jaar geldig)
• eventueel oud rijbewijs
• medisch attest GROEP 1: indien de fysieke en/of psychische geschiktheid of het gezichtsvermogen
van de aanvrager hem niet toelaat om de verklaringen op de keerzijde van de aanvraag te ondertekenen

2E STAP: CONTROLE DOOR DE AMBTENAAR
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• identiteit, verblijfsvoorwaarden en leeftijd van de aanvrager
• geen rijverbod
• geldige aanvraag (geldigheidsduur 3 jaar), correct ingevuld en ondertekend (met inbegrip van de rubrieken 11, 12, 13, 14, 15 en 16 – zie hoofdstuk 20)
• controle van de reglementaire voorwaarden voor het verkrijgen van het rijbewijs

3E STAP: INVOER VAN HET RIJBEWIJS IN MERCURIUS
Rijbewijsrubriek

Vakken 10 en 11

In te voeren
(bovenop datgene waarvan de aanvrager al houder is)
• categorie G
• afgiftedatum voor deze categorie (zie hoofdstuk 21)
• einddatum voor deze categorie (zie hoofdstuk 21)
• code 205 (indien houder van de categorie G vóór de leeftijd van 18 jaar)

Vak 12

4E STAP: ONTVANGST VAN EEN AANGEMAAKT RIJBEWIJS
•

controle en invoer van het in ontvangst nemen van het rijbewijs

5E STAP: AFGIFTE AAN DE HOUDER EN BETALING VAN DE RETRIBUTIE
• het rijbewijs wordt afgegeven aan de houder of aan een derde persoon die in het bezit is van een
volmacht en in het bezit is van het identiteitsdocument van de houder (of van een kopie van dit document op voorwaarde dat deze identiteit kan worden gecontroleerd
• de houder moet de retributie betalen volgens de door de gemeenteadministratie gekozen methode
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II.

AANVRAAG RIJBEWIJS ZONDER SLAGEN IN HET PRAKTISCH
EXAMEN

In dit geval is de kandidaat niet in het bezit van een aanvraag voor een rijbewijs.
De gemeenteadministratie dient een aanvraag op te stellen.
De kandidaat moet de voorzijde en keerzijde van de aanvraag die door de gemeente werd opgesteld, ondertekenen.

1.

CATEGORIE C OF D

1.1. Aanvrager heeft de wettelijke leeftijd bereikt (C: 21 jaar – D: 24 jaar)
Het betreft hier personen die geen houder zijn van vakbekwaamheid en die geslaagd zijn in het
praktisch examen categorie C of D vóór de leeftijd waarop men een dergelijk rijbewijs kan verkrijgen. Ze hebben C1 of D1 verkregen. Als ze de wettelijke leeftijd hebben bereikt, kunnen ze zonder
examen de categorie verkrijgen waarvoor ze geslaagd zijn in het examen.
1E STAP: DOOR DE AANVRAGER VOOR TE LEGGEN DOCUMENTEN
• identiteitsdocument
• 1 pasfoto indien de foto van het Rijksregister niet kan worden gebruikt
• aanvraag voor een rijbewijs – volledig ingevuld, ondertekend en gedateerd op de gemeenteadministratie
• oud rijbewijs waarop enkel de categorie C1 of D1 is vermeld
• medisch attest indien nodig:
GROEP 1: indien de fysieke en/of psychische geschiktheid of het gezichtsvermogen van de aanvrager hem niet toelaat om de verklaringen op de keerzijde van de aanvraag te ondertekenen;
GROEP 2: indien de aanvrager een categorie van Groep 2 (opnieuw) moet valideren.
Als het gaat over een reeds afgeleverd medisch attest, voeg een kopie bij de aanvraag.

2E STAP: CONTROLE DOOR DE AMBTENAAR
• identiteit, verblijfsvoorwaarden en leeftijd van de aanvrager (C: 21 jaar, D: 24 jaar)
• geen rijverbod
• geldige aanvraag, correct ingevuld en ondertekend (met inbegrip van de rubrieken 11, 12, 13, 14, 15
en 16 – zie hoofdstuk 20)
• controle van de reglementaire voorwaarden voor het verkrijgen van het rijbewijs
• nazien of het praktisch examen categorie C of D (niet C1 of D1) vermeld is op de vorige aanvraag
voor een rijbewijs en op het inlichtingenfiche
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3E STAP: INVOER VAN HET RIJBEWIJS IN MERCURIUS
In te voeren
(bovenop datgene waarvan de aanvrager al houder is)

Rijbewijsrubriek

• nieuwe categorie(ën): C of D
• afgiftedatum voor deze categorieën (zie hoofdstuk 21)
• einddatum voor deze categorieën (zie hoofdstuk 21)

Vakken 10 en 11

• code 78 (indien praktisch examen met automatische schakeling en B
code 78)
• medische codes (indien vermeld op medische attesten)

Vak 12

Bezoldigd vervoer (opnieuw) gevalideerd indien er een medisch attest van groep 2 wordt voorgelegd

4E STAP: ONTVANGST VAN EEN AANGEMAAKT RIJBEWIJS
• controle en invoer van het in ontvangst nemen van het rijbewijs

5E STAP: AFGIFTE AAN DE HOUDER EN BETALING VAN DE RETRIBUTIE
• het rijbewijs wordt afgegeven aan de houder of aan een derde persoon die in het bezit is van een
volmacht en in het bezit is van het identiteitsdocument van de houder (of van een kopie van dit document op voorwaarde dat deze identiteit kan worden gecontroleerd
• de houder moet de retributie betalen volgens de door de gemeenteadministratie gekozen methode
1.2. Voorleggen van een getuigschrift basiskwalificatie
Het betreft hier personen die geslaagd zijn in het praktisch examen categorie C of D vóór de wettelijke leeftijd. Ze hebben C1 of D1 verkregen omdat ze geen houder zijn van een bewijs van vakbekwaamheid. Met het voorleggen van een getuigschrift basiskwalificatie voor een bewijs van vakbekwaamheid kunnen ze de categorie C of D verkrijgen vanaf de leeftijd van 18 jaar.
1E STAP: DOOR DE AANVRAGER VOOR TE LEGGEN DOCUMENTEN
• identiteitsdocument
• 1 pasfoto indien de foto van het Rijksregister niet kan worden gebruikt
• aanvraag voor een rijbewijs – volledig ingevuld, ondertekend en gedateerd op de gemeenteadministratie
• oud rijbewijs waarop enkel de categorie C1 of D1 is vermeld
• getuigschrift van basiskwalificatie voor de groep C of D (naargelang het geval)
• medisch attest indien nodig:
GROEP 1: indien de fysieke en/of psychische geschiktheid of het gezichtsvermogen van de aanvrager hem niet toelaat om de verklaringen op de keerzijde van de aanvraag te ondertekenen;
GROEP 2: indien de aanvrager een categorie van Groep 2 (opnieuw) moet valideren.
Als het gaat over een reeds afgeleverd medisch attest, voeg de kopie bij de aanvraag
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2E STAP: CONTROLE DOOR DE AMBTENAAR
• identiteit, verblijfsvoorwaarden en leeftijd van de aanvrager
• geen rijverbod
• geldige aanvraag (geldigheidsduur 3 jaar), correct ingevuld en ondertekend (met inbegrip van de rubrieken 11, 12, 13, 14, 15 en 16 – zie hoofdstuk 20)
• controle van de reglementaire voorwaarden voor het verkrijgen van het rijbewijs

3E STAP: INVOER VAN HET RIJBEWIJS IN MERCURIUS
Rijbewijsrubriek

Vakken 10 en 11

In te voeren
(bovenop datgene waarvan de aanvrager al houder is)
• nieuwe categorie(ën): C of D
• afgiftedatum voor deze categorieën (zie hoofdstuk 21)
• einddatum voor deze categorieën (zie hoofdstuk 21)
• code 121 (indien houder van de categorieën van groep D vóór de leeftijd van 21 jaar)
• code 78 (indien praktisch examen met automatische schakeling en B
code 78)
• code 95 (indien houder van een bewijs van vakbekwaamheid)
• medische codes (indien vermeld op medische attesten)

Vak 12

Bezoldigd vervoer (opnieuw) gevalideerd indien er een medisch attest van groep 2 wordt voorgelegd

4E STAP: ONTVANGST VAN EEN AANGEMAAKT RIJBEWIJS
• controle en invoer van het in ontvangst nemen van het rijbewijs

5E STAP: AFGIFTE AAN DE HOUDER EN BETALING VAN DE RETRIBUTIE
• het rijbewijs wordt afgegeven aan de houder of aan een derde persoon die in het bezit is van een
volmacht en in het bezit is van het identiteitsdocument van de houder (of van een kopie van dit document op voorwaarde dat deze identiteit kan worden gecontroleerd
• de houder moet de retributie betalen volgens de door de gemeenteadministratie gekozen methode
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2.

TOEVOEGEN VAN CODE 372 OF 373 NAAST CATEGORIE B

CODE 372
Het betreft hier personen die houder zijn van de categorie B sinds ten miste 2 jaar en die motorfietsen van de categorie A1 willen besturen. De code 372 is een nationale code die enkel geldt in België. Ze kunnen er zich dus niet op beroepen in het buitenland.
De code 372 zal verwijderd worden zodra de houder ervan de categorie A1 verwerft via examen of
door omwisseling van een buitenlands rijbewijs categorie A1 zonder beperking.
Het betreft hier personen die houder zijn van de categorie B en ten minste 21 jaar oud zijn die driewielige motorfietsen van de categorie A willen besturen. De code 372 is een nationale code die enkel geldt in België. Ze kunnen er zich dus niet op beroepen in het buitenland.
De code 373 zal verwijderd worden zodra de houder ervan de categorie A verwerft via examen of
door omwisseling van een buitenlands rijbewijs categorie A zonder beperking.
1E STAP: DOOR DE AANVRAGER VOOR TE LEGGEN DOCUMENTEN
• identiteitsdocument
• 1 pasfoto indien de foto van het Rijksregister niet kan worden gebruikt
• aanvraag voor een rijbewijs – volledig ingevuld, ondertekend en gedateerd op de gemeenteadministratie
• oud rijbewijs categorie B sinds ten minste 2 jaar
• getuigschrift van onderricht, afgeleverd door de rijschool (4 uren opleiding, geldig gedurende 3 jaar)
• medisch attest GROEP 1 indien de fysieke en/of psychische geschiktheid of het gezichtsvermogen
van de aanvrager hem niet toelaat om de verklaringen op de keerzijde van de aanvraag te ondertekenen

2E STAP: CONTROLE DOOR DE AMBTENAAR
• identiteit, verblijfsvoorwaarden en leeftijd van de aanvrager
• geen rijverbod
• geldige aanvraag, correct ingevuld en ondertekend (met inbegrip van de rubrieken 11, 12, 13, 14, 15
en 16 – zie hoofdstuk 20)
• controle dat de aanvrager houder is van de categorie B (Europees) sinds ten minste 2 jaar
• controle van de reglementaire voorwaarden voor het verkrijgen van het rijbewijs

3E STAP: INVOER VAN HET RIJBEWIJS IN MERCURIUS
Rijbewijsrubriek
Vakken 10 en 11
Vak 12
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4E STAP: ONTVANGST VAN EEN AANGEMAAKT RIJBEWIJS
• controle en invoer van het in ontvangst nemen van het rijbewijs

5E STAP: AFGIFTE AAN DE HOUDER EN BETALING VAN DE RETRIBUTIE
• het rijbewijs wordt afgegeven aan de houder of aan een derde persoon die in het bezit is van een
volmacht en in het bezit is van het identiteitsdocument van de houder (of van een kopie van dit document op voorwaarde dat deze identiteit kan worden gecontroleerd
• de houder moet de retributie betalen volgens de door de gemeenteadministratie gekozen methode

3.

CATEGORIE G (VIA EQUIVALENTIE)

Het betreft hier personen die
• houder zijn van de categorie C+E die nog geldig is (geldig medisch onderzoek van Groep 2) en
categorie G willen verkrijgen.
• houders van de categorie B en van het attest voor het besturen van een landbouwvoertuig, beiden verkregen vóór 15 september 2006.
1E STAP: DOOR DE AANVRAGER VOOR TE LEGGEN DOCUMENTEN
• identiteitsdocument
• 1 pasfoto indien de foto van het Rijksregister niet kan worden gebruikt
• aanvraag voor een rijbewijs – volledig ingevuld, ondertekend en gedateerd op de gemeenteadministratie
• oud rijbewijs waarop de nog geldige categorie C+E vermeld is
of
de categorie B, behaald vóór 15 september 2006 + het attest voor het besturen van een landbouwvoertuig (zie hoofdstuk 9) behaald vóór 15 september 2006
• medisch attest van GROEP 1: indien de fysieke en/of psychische geschiktheid of het gezichtsvermogen van de aanvrager hem niet toelaat om de verklaringen op de keerzijde van de aanvraag te
ondertekenen of als het reeds afgegeven attest de categorie G niet toelaat
Als het gaat over een reeds afgeleverd medisch attest, voeg de kopie bij de aanvraag
2E STAP: CONTROLE DOOR DE AMBTENAAR
• identiteit, verblijfsvoorwaarden en leeftijd van de aanvrager
• geen rijverbod
• geldige aanvraag, correct ingevuld en ondertekend (met inbegrip van de rubrieken 11, 12, 13, 14, 15
en 16 – zie hoofdstuk 20)
• controle of de categorie C+E nog geldig is of dat de categorie B en het attest voor het besturen van
een landbouwvoertuig beiden verkregen zijn vóór 15 september 2006.
• controle van de reglementaire voorwaarden voor het verkrijgen van het rijbewijs
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3E STAP: INVOER VAN HET RIJBEWIJS IN MERCURIUS
In te voeren
(bovenop datgene waarvan de aanvrager al houder is)

Rijbewijsrubriek

• categorie G
• afgiftedatum: datum van de aanvraag voor een rijbewijs
• einddatum (zie hoofdstuk 21)

Vakken 10 en 11

• medische codes (als die vermeld zijn op het medisch attest)

Vak 12

4E STAP: ONTVANGST VAN EEN AANGEMAAKT RIJBEWIJS
• controle en invoer van het in ontvangst nemen van het rijbewijs

5E STAP: AFGIFTE AAN DE HOUDER EN BETALING VAN DE RETRIBUTIE
• het rijbewijs wordt afgegeven aan de houder of aan een derde persoon die in het bezit is van een
volmacht en in het bezit is van het identiteitsdocument van de houder (of van een kopie van dit document op voorwaarde dat deze identiteit kan worden gecontroleerd
• de houder moet de retributie betalen volgens de door de gemeenteadministratie gekozen methode

4.

OMWISSELING

4.1. Europees rijbewijs
Het betreft hier personen die houder zijn van een ander Europees rijbewijs dan een Belgisch. De
om te wisselen categorieën mogen niet al verkregen zijn op een Belgisch rijbewijs want dan is er
geen omwisseling mogelijk.
1E STAP: DOOR DE AANVRAGER VOOR TE LEGGEN DOCUMENTEN
• identiteitsdocument
• 1 pasfoto indien de foto van het Rijksregister niet kan worden gebruikt
• aanvraag voor een rijbewijs – volledig ingevuld, ondertekend en gedateerd op de gemeenteadministratie
• het originele Europese rijbewijs of een attest van de lokale overheid indien het rijbewijs vervallen is
of verloren is
• medisch attest indien dit nog niet werd afgegeven:
GROEP 1: indien de fysieke en/of psychische geschiktheid of het gezichtsvermogen van de aanvrager hem niet toelaat om de verklaringen op de keerzijde van de aanvraag te ondertekenen;
GROEP 2: indien de aanvrager een categorie van Groep 2 (opnieuw) moet valideren.
Als het gaat over een reeds afgeleverd medisch attest, voeg de kopie bij de aanvraag
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2E STAP: CONTROLE DOOR DE AMBTENAAR
• identiteit, verblijfsvoorwaarden en leeftijd van de aanvrager
• geen rijverbod
• geldige aanvraag, correct ingevuld en ondertekend (met inbegrip van de rubrieken 11, 12, 13, 14, 15
en 16 – zie hoofdstuk 20)
• de aanvrager mag op een Belgisch rijbewijs geen houder zijn van de categorieën die hij wil omwisselen
• controle van de reglementaire voorwaarden voor het verkrijgen van het rijbewijs
• de geldigheid van het Frans, Bulgaars, Pools, Roemeens, Spaans of Italiaans rijbewijs verifiëren (uittreksel RESPER)

3E STAP: INVOER VAN HET RIJBEWIJS IN MERCURIUS
Rijbewijsrubriek

In te voeren
(bovenop datgene waarvan de aanvrager al houder is)

Vakken 10 en 11

• nieuwe categorie(ën) door omwisseling verkregen (+ eventueel categorieën verkregen door gelijkstelling (zie hoofdstuk 21)
• afgiftedatum van de omgewisselde categorieën(zie hoofdstuk 21)
• einddatum voor deze categorieën (zie hoofdstuk 21)

Vak 12

• Europese codes, vermeld op het Europees rijbewijs, overnemen
• code 70 naast de omgewisselde categorie(ën)
• code 121 (indien houder van de categorieën van groep D vóór de leeftijd van 21 jaar)
• code 95 (indien houder van een bewijs van vakbekwaamheid of wettelijke vrijstelling)
• medische codes (indien vermeld op medische attesten)

Bezoldigd vervoer (opnieuw) gevalideerd indien er een medisch attest van groep 2 wordt voorgelegd

4E STAP: ONTVANGST VAN EEN AANGEMAAKT RIJBEWIJS
• controle en invoer van het in ontvangst nemen van het rijbewijs

5E STAP: AFGIFTE AAN DE HOUDER EN BETALING VAN DE RETRIBUTIE
• het rijbewijs wordt afgegeven aan de houder of aan een derde persoon die in het bezit is van een
volmacht en in het bezit is van het identiteitsdocument van de houder (of van een kopie van dit document op voorwaarde dat deze identiteit kan worden gecontroleerd
• het Europees rijbewijs wordt ingetrokken en de gemeente stuurt het terug naar het land van uitgifte
of informeert het land van uitgifte dat een verloren verklaard of gestolen rijbewijs werd omgewisseld
• de houder moet de retributie betalen volgens de door de gemeenteadministratie gekozen methode
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4.2. Niet-Europees rijbewijs
Het betreft de personen die houder zijn van een buitenlands niet-Europees rijbewijs. De om te wisselen categorieën mogen niet al verkregen zijn op een Belgisch rijbewijs want dan is er geen omwisseling mogelijk.
1E STAP: DOOR DE AANVRAGER VOOR TE LEGGEN DOCUMENTEN
• identiteitsdocument
• 1 pasfoto indien de foto van het Rijksregister niet kan worden gebruikt
• aanvraag voor een rijbewijs – volledig ingevuld, ondertekend en gedateerd op de gemeenteadministratie
• het originele buitenlandse rijbewijs (er wordt geen enkel attest of kopie aanvaard)
• eventuele vertaling van het buitenlandse rijbewijs
• medisch attest Groep 1 indien de fysieke en/of psychische geschiktheid of het gezichtsvermogen van
de aanvrager hem niet toelaat om de verklaringen op de keerzijde van de aanvraag voor de categorieën van Groep 1 te ondertekenen.
medisch attest Groep 2: indien de aanvrager een categorie van Groep 2 moet valideren

2E STAP: CONTROLE DOOR DE AMBTENAAR
• identiteit, verblijfsvoorwaarden en leeftijd van de aanvrager (kopie fiche Rijksregister)
• geen rijverbod
• geldige aanvraag, correct ingevuld en ondertekend (met inbegrip van de rubrieken 11, 12, 13, 14, 15
en 16 – zie hoofdstuk 20)
• de aanvrager mag op een Belgisch rijbewijs geen houder zijn van de categorieën die hij wil omwisselen
• een protocol invullen – nazien reglementaire voorwaarden (zie hoofdstuk 28)
• het buitenlands rijbewijs laten authentiseren door het Centraal bureau voor bestrijding van valsheden

3E STAP: INVOER VAN HET RIJBEWIJS IN MERCURIUS
Rijbewijsrubriek

In te voeren
(bovenop datgene waarvan de aanvrager al houder is)

Vakken 10 en 11

• nieuwe categorie(ën) door omwisseling verkregen (+ eventueel categorieën verkregen door gelijkstelling (zie hoofdstuk 21)
• afgiftedatum van de omgewisselde categorieën = datum, vermeld op het
Europees rijbewijs
• einddatum voor deze categorieën (zie hoofdstuk 20)

Vak 12

• code 70 naast de omgewisselde categorie(ën)
• code 95 (indien wettelijke vrijstelling of basiskwalificatie verkregen door
examens in België)
• medische codes (indien vermeld op het medisch attest)

27/01/2020
www.mobilit.belgium.be

Hoofdstuk 19 - Pagina 20

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN
4E STAP: ONTVANGST VAN EEN AANGEMAAKT RIJBEWIJS
• controle en invoer van het in ontvangst nemen van het rijbewijs

5E STAP: AFGIFTE AAN DE HOUDER EN BETALING VAN DE RETRIBUTIE
• het rijbewijs wordt afgegeven aan de houder of aan een derde persoon die in het bezit is van een
volmacht en in het bezit is van het identiteitsdocument van de houder (of van een kopie van dit document op voorwaarde dat deze identiteit kan worden gecontroleerd
• de houder moet de retributie betalen volgens de door de gemeenteadministratie gekozen methode
4.3.

Militair rijbewijs of een SHAPE-rijbewijs

Het betreft hier personen die houder zijn van een Belgisch militair rijbewijs of van een SHAPE-rijbewijs. De om te wisselen categorieën mogen niet al verkregen zijn op een Belgisch rijbewijs want
dan is er geen omwisseling mogelijk.
1E STAP: DOOR DE AANVRAGER VOOR TE LEGGEN DOCUMENTEN
• identiteitsdocument
• 1 pasfoto indien de foto van het Rijksregister niet kan worden gebruikt
• aanvraag voor een rijbewijs – volledig ingevuld, ondertekend en gedateerd op de gemeenteadministratie
• het originele Belgisch militair rijbewijs of het origineel SHAPE-rijbewijs (er wordt geen enkel attest of
kopie aanvaard)
• voor de SHAPE-rijbewijzen: de SHAPE-identiteitskaart of USAFE rijbewijs
• voor de SHAPE-rijbewijzen: het medisch attest van Groep 2 in geval van omwisseling van de categorieën van Groep 2
• medisch attest Groep 1 indien de fysieke en/of psychische geschiktheid of het gezichtsvermogen van
de aanvrager hem niet toelaat om de verklaringen op de keerzijde van de aanvraag voor de categorieën van Groep 1 te ondertekenen

2E STAP: CONTROLE DOOR DE AMBTENAAR
• identiteit, verblijfsvoorwaarden en leeftijd van de aanvrager
• geen rijverbod
• geldige aanvraag, correct ingevuld en ondertekend (met inbegrip van de rubrieken 11, 12, 13, 14, 15
en 16 – zie hoofdstuk 20)
• de aanvrager mag op een Belgisch rijbewijs geen houder zijn van de categorieën die hij wil omwisselen
• het militaire rijbewijs of het SHAPE-rijbewijs moet nog geldig zijn

27/01/2020
www.mobilit.belgium.be

Hoofdstuk 19 - Pagina 21

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN
3E STAP: INVOER VAN HET RIJBEWIJS IN MERCURIUS
Rijbewijsrubriek

In te voeren
(bovenop datgene waarvan de aanvrager al houder is)

Vakken 10 en 11

• nieuwe categorie(ën) door omwisseling verkregen (+ eventueel categorieën verkregen door gelijkstelling (zie hoofdstuk 24)
• afgiftedatum voor deze categorieën (zie hoofdstuk 24
• einddatum voor deze categorieën (zie hoofdstuk 24)

Vak 12

• code 95 (indien houder van een attest van Vakbekwaamheid of wettelijke vrijstelling)
• medische codes (indien vermeld op medische attesten)

4E STAP: ONTVANGST VAN EEN AANGEMAAKT RIJBEWIJS
• controle en invoer van het in ontvangst nemen

5E STAP: AFGIFTE AAN DE HOUDER EN BETALING VAN DE RETRIBUTIE
• het rijbewijs wordt afgegeven aan de houder of aan een derde persoon die in het bezit is van een
volmacht en in het bezit is van het identiteitsdocument van de houder (of van een kopie van dit document op voorwaarde dat deze identiteit kan worden gecontroleerd
• de houder moet de retributie betalen volgens de door de gemeenteadministratie gekozen methode
• het militair rijbewijs of het SHAPE-rijbewijs wordt niet ingetrokken maar de kopie wordt bij de aanvraag gevoegd

5.

MEDISCH ONDERZOEK

5.1. Groep 1
Het betreft hier personen die houder zijn van een Belgisch rijbewijs of die een aanvraag voor een
rijbewijs indienen maar waarvan het gezichtsvermogen, de fysieke of psychische geschiktheid een
rijaanpassing vereist.
1E STAP: DOOR DE AANVRAGER VOOR TE LEGGEN DOCUMENTEN
• identiteitsdocument
• 1 pasfoto indien de foto van het Rijksregister niet kan worden gebruikt
• aanvraag voor een rijbewijs – volledig ingevuld, ondertekend en gedateerd op de gemeenteadministratie
• het Belgisch rijbewijs
• medisch attest Groep 1 volledig ingevuld en ondertekend door het CARA, DAC, de behandelende
arts of specialist (oogarts, diabetoloog, neuroloog, cardioloog, …)
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2E STAP: CONTROLE DOOR DE AMBTENAAR
• identiteit, verblijfsvoorwaarden en leeftijd van de aanvrager
• geen rijverbod
• geldige aanvraag, correct ingevuld en ondertekend (met inbegrip van de rubrieken 11, 12, 13, 14, 15
en 16 – zie hoofdstuk 20)
• het medisch attest van Groep 1 conform het model, opgenomen in het koninklijk besluit van
23 maart 1998 (bijlage 6) en volledig ingevuld en ondertekend door het CARA, DAC ,de behandelende arts of specialist
het attest wordt door de gemeente bewaard, vastgeniet aan de aanvraag. Als het attest een onbeperkte geldigheid heeft, moet een kopie bij de inlichtingenfiche van de titularis gevoegd worden

3E STAP: INVOER VAN HET RIJBEWIJS IN MERCURIUS
Rijbewijsrubriek

In te voeren
(bovenop datgene waarvan de aanvrager al houder is)

Vakken 10 en 11

Er verandert niets behalve:
• als er op het attest een of meerdere categorieën worden weggelaten,
worden de weggelaten categorieën van Groep 1 beschouwd als ongeschikt verklaard. Zij zullen op het rijbewijs een vervaldatum hebben die
overeenkomt met de dag vóór de ondertekening van het attest

Vak 12

• de medische codes die eventueel op het medisch attest van Groep 1
zijn vermeld, moeten naast de overeenstemmende categorieën worden
ingeschreven

4E STAP: ONTVANGST VAN EEN AANGEMAAKT RIJBEWIJS
• controle en invoer van het in ontvangst nemen

5E STAP: AFGIFTE AAN DE HOUDER EN BETALING VAN DE RETRIBUTIE
• het rijbewijs wordt afgegeven aan de houder of aan een derde persoon die in het bezit is van een
volmacht en in het bezit is van het identiteitsdocument van de houder (of van een kopie van dit document op voorwaarde dat deze identiteit kan worden gecontroleerd
• de houder moet de retributie betalen volgens de door de gemeenteadministratie gekozen methode
behalve als hij al houder is van een Belgisch rijbewijs, beperkt door een attest van Groep 1 en als hij
een nieuw attest van Groep 1 voorlegt
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5.2. Groep 2
Het betreft hier personen die al houder zijn van een Belgisch rijbewijs of die een aanvraag voor
een Belgisch rijbewijs voorleggen en die categorieën van groep 2 wensen te valideren en/of die
Bezoldigd vervoer wensen te verrichten (vb. taxi, ambulance) (zie hoofdstuk 7).
1E STAP: DOOR DE AANVRAGER VOOR TE LEGGEN DOCUMENTEN
• identiteitsdocument
• 1 pasfoto indien de foto van het Rijksregister niet kan worden gebruikt
• aanvraag voor een rijbewijs – volledig ingevuld, ondertekend en gedateerd op de gemeenteadministratie
• het Belgisch rijbewijs
• medisch attest GROEP 1 indien de fysieke en/of psychische geschiktheid of het gezichtsvermogen
van de aanvrager hem niet toelaat om de verklaringen op de keerzijde van de aanvraag voor de categorieën van Groep 1 te ondertekenen
medisch attest GROEP 2 volledig ingevuld en ondertekend door een erkende arts

2E STAP: CONTROLE DOOR DE AMBTENAAR
• identiteit, verblijfsvoorwaarden en leeftijd van de aanvrager
• geen rijverbod
• geldige aanvraag, correct ingevuld en ondertekend (met inbegrip van de rubrieken 11, 12, 13, 14, 15
en 16 – zie hoofdstuk 20)
• het medisch attest van Groep 2 conform het model, opgenomen in het koninklijk besluit van 23 maart
1998 (bijlage 6) en volledig ingevuld en ondertekend door een bevoegde instelling
Het attest wordt bewaard door de gemeenten en aan de aanvraag geniet

3E STAP: INVOER VAN HET RIJBEWIJS IN MERCURIUS
• valideren van de categorieën van groep 2 waarvan de aanvrager houder is
• valideren van het vak "Bezoldigd vervoer"
Rijbewijsrubriek

In te voeren
(bovenop datgene waarvan de aanvrager al houder is)

Vak 10

• Er verandert niets

Vak 11

• de einddatum van de categorieën van Groep 2 wordt verlengd

Vak 12

• de medische codes die eventueel op het medisch attest van Groep 2
zijn vermeld, moeten enkel naast de overeenstemmende categorieën
van Groep 2 worden ingeschreven
De code 95 zal eveneens hernomen worden als men houder is van een
attest van vakbekwaamheid of wettelijke vrijstelling.

"Bezoldigd vervoer" wordt gevalideerd zoals de categorieën van Groep 2 (datum en medische codes)
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4E STAP: ONTVANGST VAN EEN AANGEMAAKT RIJBEWIJS
• controle en invoer van het in ontvangst nemen

5E STAP: AFGIFTE AAN DE HOUDER EN BETALING VAN DE RETRIBUTIE
• het rijbewijs wordt afgegeven aan de houder of aan een derde persoon die in het bezit is van een
volmacht en in het bezit is van het identiteitsdocument van de houder (of van een kopie van dit document op voorwaarde dat deze identiteit kan worden gecontroleerd
• de houder moet de retributie betalen volgens de door de gemeenteadministratie gekozen methode

6.

BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID

6.1. Vrijstelling voor de categorieën van Groep D of van Groep C
Categorieën van Groep D, behaald vóór 10 september 2008; categorieën van Groep C, behaald
vóór 10 september 2009.
1E STAP: DOOR DE AANVRAGER VOOR TE LEGGEN DOCUMENTEN
• identiteitsdocument
• 1 pasfoto indien de foto van het Rijksregister niet kan worden gebruikt
• aanvraag voor een rijbewijs – volledig ingevuld, ondertekend en gedateerd op de gemeenteadministratie
• het Belgisch rijbewijs, gevalideerd voor:
− ten minste 1 van de categorieën van groep D vóór 10 september 2008
en/of
− ten minste 1 van de categorieën van groep C vóór 10 september 2009

2E STAP: CONTROLE DOOR DE AMBTENAAR
• identiteit, verblijfsvoorwaarden en leeftijd van de aanvrager
• geen rijverbod
• geldige aanvraag, correct ingevuld en ondertekend (met inbegrip van de rubrieken 11, 12, 13, 14, 15
en 16 – zie hoofdstuk 20)
• ten minste 1 van de categorieën van Groep D moet verkregen zijn vóór 1 september 2008 en/of ten
minste 1 van de categorieën van Groep C moet verkregen zijn vóór 1 september 2009
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3E STAP: INVOER VAN HET RIJBEWIJS IN MERCURIUS
In te voeren
(bovenop datgene waarvan de aanvrager al houder is)

Rijbewijsrubriek
Vakken 10 en 11

Er verandert niets
Naargelang de aanvrager houder was van de categorieën van Groep D of
van Groep C, krijgt hij respectievelijk:
• de code 95 (09.09.15) die wordt vermeld tegenover alle categorieën van
groep D
en/of
• de code 95 (09.09.16) die wordt vermeld tegenover alle categorieën van
groep C

Vak 12

4E STAP: ONTVANGST VAN EEN AANGEMAAKT RIJBEWIJS
• controle en invoer van het in ontvangst nemen

5E STAP: AFGIFTE AAN DE HOUDER EN BETALING VAN DE RETRIBUTIE
• het rijbewijs wordt afgegeven aan de houder of aan een derde persoon die in het bezit is van een
volmacht en in het bezit is van het identiteitsdocument van de houder (of van een kopie van dit document op voorwaarde dat deze identiteit kan worden gecontroleerd
• de houder moet de retributie betalen volgens de door de gemeenteadministratie gekozen methode
6.2. Het voorleggen van een getuigschrift basiskwalificatie
Het betreft hier personen die houder zijn van een Belgisch rijbewijs of die een Belgisch rijbewijs
wensen dat gevalideerd is voor ten minste 1 van de categorieën van Groep D of van Groep C en
die geslaagd zijn in de examens voor basiskwalificatie vakbekwaamheid van Groep D of C
1E STAP: DOOR DE AANVRAGER VOOR TE LEGGEN DOCUMENTEN
• identiteitsdocument
• 1 pasfoto indien de foto van het Rijksregister niet kan worden gebruikt
• aanvraag voor een rijbewijs – volledig ingevuld, ondertekend en gedateerd op de gemeenteadministratie
• het Belgisch rijbewijs, gevalideerd voor ten minste 1 van de categorieën van Groep D of van Groep
C (medisch onderzoek van Groep 2)
• het getuigschrift basiskwalificatie (geslaagd voor Groep D of Groep C)
het getuigschrift basiskwalificatie wordt aan de aanvraag geniet
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2E STAP: CONTROLE DOOR DE AMBTENAAR
• identiteit, verblijfsvoorwaarden en leeftijd van de aanvrager
• geen rijverbod
• geldige aanvraag, correct ingevuld en ondertekend (met inbegrip van de rubrieken 11, 12, 13, 14, 15
en 16 – zie hoofdstuk 20)
• de categorieën van Groep 2 moeten nog geldig zijn

3E STAP: INVOER VAN HET RIJBEWIJS IN MERCURIUS
Rijbewijsrubriek
Vakken 10 en 11

In te voeren
(bovenop datgene waarvan de aanvrager al houder is)
Er verandert niets
Vermelding van code 95 (xx.xx.xxxx) (datum van slagen + 5 jaar min
1 dag) automatisch door Mercurius naast alle categorieën van Groep D of
van Groep C waarvan de aanvrager houder is en waarvoor het getuigschrift basiskwalificatie werd gehaald
Vermelding van de beperkende medische codes (als het op het medisch
attest Groep 2 staat vermeld)

Vak 12

4E STAP: ONTVANGST VAN EEN AANGEMAAKT RIJBEWIJS
• controle en invoer van het in ontvangst nemen

5E STAP: AFGIFTE AAN DE HOUDER EN BETALING VAN DE RETRIBUTIE
• het rijbewijs wordt afgegeven aan de houder of aan een derde persoon die in het bezit is van een
volmacht en in het bezit is van het identiteitsdocument van de houder (of van een kopie van dit document op voorwaarde dat deze identiteit kan worden gecontroleerd
• de houder moet de retributie betalen volgens de door de gemeenteadministratie gekozen methode
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6.3. Getuigschrift basiskwalificatie – beroepscommissie
Het betreft hier personen die het getuigschrift basiskwalificatie hebben behaald nadat ze zijn verschenen voor de beroepscommissie nadat ze het niet slagen in de examens basiskwalificatie hebben aangevochten.
1E STAP: DOOR DE AANVRAGER VOOR TE LEGGEN DOCUMENTEN
• identiteitsdocument
• 1 pasfoto indien de foto van het Rijksregister niet kan worden gebruikt
• aanvraag voor een rijbewijs – volledig ingevuld, ondertekend en gedateerd op de gemeenteadministratie
• het Belgisch rijbewijs, gevalideerd voor ten minste 1 van de categorieën van Groep D of van Groep
C (medisch onderzoek van Groep 2)
• de beslissing van de Beroepscommissie
2E STAP: CONTROLE DOOR DE AMBTENAAR
• identiteit, verblijfsvoorwaarden en leeftijd van de aanvrager
• geen rijverbod
• geldige aanvraag, correct ingevuld en ondertekend (met inbegrip van de rubrieken 11, 12, 13, 14, 15
en 16 – zie hoofdstuk 20)
• de categorieën van Groep D en Groep C moeten nog geldig zijn
3E STAP: INVOER VAN HET RIJBEWIJS IN MERCURIUS
Rijbewijsrubriek
Vakken 10 en 11

In te voeren
(bovenop datgene waarvan de aanvrager al houder is)
Er verandert niets
Vermelding van code 95 (xx.xx.xxxx) (datum van slagen + 5 jaar min
1 dag) automatisch door Mercurius naast alle categorieën van Groep D of
van Groep C waarvan de aanvrager houder is en waarvoor het getuigschrift basiskwalificatie werd gehaald
Vermelding van de beperkende medische codes (als het op het medisch
attest Groep 2 staat vermeld)

Vak 12

4E STAP: ONTVANGST VAN EEN AANGEMAAKT RIJBEWIJS
• controle en invoer van het in ontvangst nemen
5E STAP: AFGIFTE AAN DE HOUDER EN BETALING VAN DE RETRIBUTIE
• het rijbewijs wordt afgegeven aan de houder of aan een derde persoon die in het bezit is van een
volmacht en in het bezit is van het identiteitsdocument van de houder (of van een kopie van dit document op voorwaarde dat deze identiteit kan worden gecontroleerd
• de houder moet de retributie betalen volgens de door de gemeenteadministratie gekozen methode
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6.4. Voortgezette opleiding
Het betreft hier personen die houder zijn van een Belgisch rijbewijs, gevalideerd voor ten minste 1
van de categorieën van Groep D of van Groep C en tevens houder zijn van het bewijs van vakbekwaamheid en die de voortgezette opleiding hebben gevolgd om de vakbekwaamheid te verlengen.
1E STAP: DOOR DE AANVRAGER VOOR TE LEGGEN DOCUMENTEN
• identiteitsdocument
• 1 pasfoto indien de foto van het Rijksregister niet kan worden gebruikt
• aanvraag voor een rijbewijs – volledig ingevuld, ondertekend en gedateerd op de gemeenteadministratie
• het Belgisch rijbewijs, gevalideerd voor ten minste 1 van de categorieën van Groep D of van
Groep C (medisch onderzoek van Groep 2) die nog geldig zijn en het gevalideerde bewijs van vakbekwaamheid (code 95 naast de categorieën van Groep D of van Groep C)
• het getuigschrift van voortgezette opleiding als het in het buitenland werd gevolgd: de dienst Certificatie van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Mobiliteit en Vervoer moet gecontacteerd worden en dan zal de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer de opleiding valideren
Opleidingen gevolgd in België staan in Mercurius
2E STAP: CONTROLE DOOR DE AMBTENAAR
• identiteit, verblijfsvoorwaarden en leeftijd van de aanvrager
• geen rijverbod
• aanvraag, correct ingevuld en ondertekend (met inbegrip van de rubrieken 11, 12, 13, 14, 15 en 16 –
zie hoofdstuk 20)
• de categorieën van Groep 2 moeten nog geldig zijn (of nieuw attest van Groep 2 moet voorgelegd
worden)
• de code 95 moet al vermeld zijn op het rijbewijs naast sommige categorieën van Groep D of Groep C
maar die code moet niet meer geldig zijn
• indien voortgezette opleiding van zowel categorie C als D moet code 95 al vermeld zijn naast categorie C en D
3E STAP: INVOER VAN HET RIJBEWIJS IN MERCURIUS
Rijbewijsrubriek
Vakken 10 en 11
Vak 12

In te voeren
(bovenop datgene waarvan de aanvrager al houder is)
Er verandert niets
Verlenging van code 95 voor alle categorieën van Groep D of van Groep C
waarnaast deze code stond

4E STAP: ONTVANGST VAN EEN AANGEMAAKT RIJBEWIJS
• controle en invoer van het in ontvangst nemen
27/01/2020
www.mobilit.belgium.be

Hoofdstuk 19 - Pagina 29

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN

5E STAP: AFGIFTE AAN DE HOUDER EN BETALING VAN DE RETRIBUTIE
• het rijbewijs wordt afgegeven aan de houder of aan een derde persoon die in het bezit is van een
volmacht en in het bezit is van het identiteitsdocument van de houder (of van een kopie van dit document op voorwaarde dat deze identiteit kan worden gecontroleerd
• de houder moet de retributie betalen volgens de door de gemeenteadministratie gekozen methode

7.

CODES VOOR INSTRUCTEURS EN DIRECTEURS VAN EEN RIJSCHOOL

Het betreft hier personen die geslaagd zijn in de examens om instructeur of directeur van een rijschool te worden. Er wordt een code vermeld op het rijbewijs.
1E STAP: DOOR DE AANVRAGER VOOR TE LEGGEN DOCUMENTEN
• identiteitsdocument
• 1 pasfoto indien de foto van het Rijksregister niet kan worden gebruikt
• aanvraag voor een rijbewijs – volledig ingevuld, ondertekend en gedateerd op de gemeenteadministratie
• het Belgisch rijbewijs
• de toelating om rijles te geven of leiding te geven aan een rijschool, afgegeven door de verschillende
regionale overheidsdiensten van mobiliteit. Dit attest moet aan de aanvraag om een rijbewijs geniet
worden. Een kopie moet ook bij de inlichtingenfiche gevoegd worden.

2E STAP: CONTROLE DOOR DE AMBTENAAR
• identiteit, verblijfsvoorwaarden en leeftijd van de aanvrager
• geen rijverbod
• aanvraag, correct ingevuld en ondertekend (met inbegrip van de rubrieken 11, 12, 13, 14, 15 en 16 –
zie hoofdstuk 20)

3E STAP: INVOER VAN HET RIJBEWIJS IN MERCURIUS
Rijbewijsrubriek
Vakken 10 en 11
Vak 12

In te voeren
(bovenop datgene waarvan de aanvrager al houder is)
Er verandert niets
Vermelding van de code (101, 102 of 103) naast de aangewezen categorie

4E STAP: ONTVANGST VAN EEN AANGEMAAKT RIJBEWIJS
• controle en invoer van het in ontvangst nemen
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5E STAP: AFGIFTE AAN DE HOUDER EN BETALING VAN DE RETRIBUTIE
• het rijbewijs wordt afgegeven aan de houder of aan een derde persoon die in het bezit is van een
volmacht en in het bezit is van het identiteitsdocument van de houder (of van een kopie van dit document op voorwaarde dat deze identiteit kan worden gecontroleerd
• de houder moet de retributie betalen volgens de door de gemeenteadministratie gekozen methode

8.

WIJZIGING VAN DE FAMILIENAAM OF VAN DE VOORNAAM, VAN DE GEBOORTEDATUM OF VAN
DE GEBOORTEPLAATS

Er moet een nieuw rijbewijs worden afgegeven.
1E STAP: DOOR DE AANVRAGER VOOR TE LEGGEN DOCUMENTEN
• identiteitsdocument
• 1 pasfoto indien de foto van het Rijksregister niet kan worden gebruikt
• aanvraag voor een rijbewijs – volledig ingevuld, ondertekend en gedateerd op de gemeenteadministratie
• het Belgisch rijbewijs
• een uittreksel uit het Rijksregister dat de wijziging staaft
2E STAP: CONTROLE DOOR DE AMBTENAAR
• identiteit, verblijfsvoorwaarden en leeftijd van de aanvrager
• geen rijverbod
• geldige aanvraag, correct ingevuld en ondertekend (met inbegrip van de rubrieken 11, 12, 13, 14, 15
en 16 – zie hoofdstuk 20)
• vragen aan de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer om de gegevens van het rijbewijs
over te zetten naar nieuw rijksregisternummer indien er een nieuw nummer is toegekend (wijziging
van geboortedatum of geslacht)
3E STAP: INVOER VAN HET RIJBEWIJS IN MERCURIUS
Rijbewijsrubriek

In te voeren
(bovenop datgene waarvan de aanvrager al houder is)

Vakken 1, 2 en 3

Aanpassing naargelang de gewijzigde gegevens

Vakken 10 en 11

Er verandert niets

Vak 12

Er verandert niets

4E STAP: ONTVANGST VAN EEN AANGEMAAKT RIJBEWIJS
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•

controle en invoer van het in ontvangst nemen
5E STAP: AFGIFTE AAN DE HOUDER EN BETALING VAN DE RETRIBUTIE

• het rijbewijs wordt afgegeven aan de houder of aan een derde persoon die in het bezit is van een
volmacht en in het bezit is van het identiteitsdocument van de houder (of van een kopie van dit document op voorwaarde dat deze identiteit kan worden gecontroleerd
• de houder moet de retributie betalen volgens de door de gemeenteadm. gekozen methode

9.

RIJVERBOD

9.1. Tijdens weekend of met alcoholslot
In geval van rijverbod tijdens weekend of als de rechter de geldigheid van het rijbewijs heeft beperkt tot het rijden met een voertuig die uitgerust is met een alcoholslot (art. 37/1 van de wet) moet
er een rijbewijs met de juiste code (200 of 69) worden afgegeven.
1E STAP: DOOR DE AANVRAGER VOOR TE LEGGEN DOCUMENTEN
• identiteitsdocument
• 1 pasfoto indien de foto van het Rijksregister niet kan worden gebruikt
• aanvraag voor een rijbewijs – volledig ingevuld, ondertekend en gedateerd op de gemeenteadministratie
• het Belgisch rijbewijs of Europees rijbewijs
• attest van de Griffie, afgeleverd sinds ten hoogste 1 maand, om een beperkt rijbewijs te verkrijgen
(weekend of alcoholslot) (wordt aan de aanvraag geniet)
2E STAP: CONTROLE DOOR DE AMBTENAAR
• identiteit, verblijfsvoorwaarden en leeftijd van de aanvrager
• in voorkomend geval, geslaagd zijn in de herstelexamens
• geldige aanvraag, correct ingevuld en ondertekend (met inbegrip van de rubrieken 11, 12, 13, 14, 15
en 16 – zie hoofdstuk 20)
3E STAP: INVOER VAN HET RIJBEWIJS IN MERCURIUS
Rijbewijsrubriek

In te voeren
(bovenop datgene waarvan de aanvrager al houder is)

Vak 11

• bij de einddatum van de vervallen categorieën moet de einddatum van
het verval aangegeven worden

Vak 12

• Code 200 of code 69 wordt toegevoegd naast de categorieën waarvoor
het rijverbod weekend of alcoholslot geldt
• code 70 als het oorspronkelijk rijbewijs een Europees rijbewijs was
• code 95 indien van toepassing
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4E STAP: ONTVANGST VAN EEN AANGEMAAKT RIJBEWIJS
• controle en invoer van het in ontvangst nemen
5E STAP: AFGIFTE AAN DE HOUDER EN BETALING VAN DE RETRIBUTIE
• het rijbewijs wordt afgegeven aan de houder of aan een derde persoon die in het bezit is van een
volmacht en in het bezit is van het identiteitsdocument van de houder (of van een kopie van dit document op voorwaarde dat deze identiteit kan worden gecontroleerd
• de houder moet de retributie betalen volgens de door de gemeenteadministratie gekozen methode
9.2. Beperkt tot bepaalde categorieën
Als het over een rijbewijs gaat dat beperkt is tot bepaalde categorieën, dan wordt er een rijbewijs
afgegeven met de categorieën waarvoor er geen rijverbod is.
1E STAP: DOOR DE AANVRAGER VOOR TE LEGGEN DOCUMENTEN
• identiteitsdocument
• 1 pasfoto indien de foto van het Rijksregister niet kan worden gebruikt
• aanvraag voor een rijbewijs – volledig ingevuld, ondertekend en gedateerd op de gemeenteadministratie
• het Belgisch rijbewijs of Europees rijbewijs is normaal gezien door het Parket ingetrokken
• attest van de Griffie, afgeleverd sinds ten hoogste 1 maand, om een rijbewijs te verkrijgen dat beperkt is tot bepaalde categorieën (wordt aan de aanvraag geniet)
2E STAP: CONTROLE DOOR DE AMBTENAAR
• identiteit, verblijfsvoorwaarden en leeftijd van de aanvrager
• in voorkomend geval, geslaagd zijn in de herstelexamens
• geldige aanvraag, correct ingevuld en ondertekend (met inbegrip van de rubrieken 11, 12, 13, 14, 15
en 16 – zie hoofdstuk 20)
3E STAP: INVOER VAN HET RIJBEWIJS IN MERCURIUS
Rijbewijsrubriek

In te voeren
(bovenop datgene waarvan de aanvrager al houder is)

Vak 10

• Er verandert niets

Vak 11

• De categorieën waarvoor een rijverbod wordt opgelegd, krijgen een vervaldatum die overeenkomt met de dag vóór de dag waarop het rijverbod
ingaat

Vak 12

• medische codes als er een medisch herstelexamen werd opgelegd of
als er een medisch attest is (groep 1 en/of groep 2)
• Code 70 als het origineel rijbewijs een Europees rijbewijs was
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• code 95 indien van toepassing
4E STAP: ONTVANGST VAN EEN AANGEMAAKT RIJBEWIJS
• controle en invoer van het in ontvangst nemen
5E STAP: AFGIFTE AAN DE HOUDER EN BETALING VAN DE RETRIBUTIE
• het rijbewijs wordt afgegeven aan de houder of aan een derde persoon die in het bezit is van een
volmacht en in het bezit is van het identiteitsdocument van de houder (of van een kopie van dit document op voorwaarde dat deze identiteit kan worden gecontroleerd
• de houder moet de retributie betalen volgens de door de gemeenteadm. gekozen methode
9.3. Rijbewijs op proef na voorlopig herstel in het recht tot sturen
Afgifte van een rijbewijs na het slagen in de herstelexamens.
1E STAP: DOOR DE AANVRAGER VOOR TE LEGGEN DOCUMENTEN
• identiteitsdocument
• 1 pasfoto indien de foto van het Rijksregister niet kan worden gebruikt
• aanvraag voor een rijbewijs – volledig ingevuld, ondertekend en gedateerd op de gemeenteadministratie
• het Belgisch rijbewijs of Europees rijbewijs is normaal gezien door het Parket ingetrokken
• attest van slagen (document dat deelname aan de herstelexamens bewijst) in alle herstelexamens
waarvoor de aanvrager was veroordeeld
2E STAP: CONTROLE DOOR DE AMBTENAAR
• identiteit, verblijfsvoorwaarden en leeftijd van de aanvrager
• geslaagd zijn in alle herstelexamens
• geldige aanvraag, correct ingevuld en ondertekend (met inbegrip van de rubrieken 11, 12, 13, 14, 15
en 16 – zie hoofdstuk 20)
3E STAP: INVOER VAN HET RIJBEWIJS IN MERCURIUS
Rijbewijsrubriek

In te voeren
(bovenop datgene waarvan de aanvrager al houder is)

Vak 10

• Er verandert niets

Vak 11

• De categorieën waarvoor de aanvrager is hersteld in het recht tot sturen, krijgen een vervaldatum die overeenkomt met de vervaldatum van
het voorlopig herstel in het recht tot sturen

Vak 12

• medische codes indien het medisch herstelonderzoek dit heeft opgelegd
• code 70 als het origineel rijbewijs een Europees rijbewijs was
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4E STAP: ONTVANGST VAN EEN AANGEMAAKT RIJBEWIJS
• controle en invoer van het in ontvangst nemen

5E STAP: AFGIFTE AAN DE HOUDER EN BETALING VAN DE RETRIBUTIE
• het rijbewijs wordt afgegeven aan de houder of aan een derde persoon die in het bezit is van een
volmacht en in het bezit is van het identiteitsdocument van de houder (of van een kopie van dit document op voorwaarde dat deze identiteit kan worden gecontroleerd
• de houder moet de retributie betalen volgens de door de gemeenteadministratie gekozen methode
9.4. Definitief herstel in het recht tot sturen
Afgifte van een rijbewijs na het slagen in de herstelexamens op het einde van het rijverbod tijdens
het weekend of alcoholslot of een rijverbod beperkt tot bepaalde categorieën. Het herstel in het
recht tot sturen is hier definitief.
Normaal gezien wordt het originele Belgische rijbewijs van vóór het rijverbod teruggegeven maar
als dit niet kan, moet men een duplicaat van dit originele rijbewijs afgeven.
Als de aanvrager houder was van een Europees rijbewijs en er ondertussen een Belgisch rijbewijs
werd afgegeven (afgifte van een rijbewijs op proef), dan moet er een nieuw Belgisch rijbewijs, gelijkwaardig aan het originele Europese rijbewijs, worden afgegeven.
1E STAP: DOOR DE AANVRAGER VOOR TE LEGGEN DOCUMENTEN
• identiteitsdocument
• 1 pasfoto indien de foto van het Rijksregister niet kan worden gebruikt
• aanvraag voor een rijbewijs – volledig ingevuld, ondertekend en gedateerd op de gemeenteadministratie
• in geval van een veroordeling tot het afleggen van herstelexamens, het attest van slagen in alle herstelexamens waartoe de aanvrager was veroordeeld (te bewaren bij de inlichtingenfiche)
• Europees rijbewijs indien de aanvrager houder ervan was: dit rijbewijs wordt door de gemeenteadministratie in beslag genomen en wordt, na afgifte van het Belgisch rijbewijs, teruggestuurd naar het
land van uitgifte

2E STAP: CONTROLE DOOR DE AMBTENAAR
• identiteit, verblijfsvoorwaarden en leeftijd van de aanvrager
• geslaagd zijn in alle herstelexamens
• alle rijverboden zijn beëindigd
• geldige aanvraag, correct ingevuld en ondertekend (met inbegrip van de rubrieken 11, 12, 13, 14, 15
en 16 – zie hoofdstuk 20)
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3E STAP: INVOER VAN HET RIJBEWIJS IN MERCURIUS
Rijbewijsrubriek

In te voeren

Afgifte van een duplicaat van het origineel rijbewijs (van vóór het rijverbod) of van een Belgisch rijbewijs, gelijkwaardig aan het originele Europese rijbewijs (in dit geval, code 70 vermelden)

4E STAP: ONTVANGST VAN EEN AANGEMAAKT RIJBEWIJS
• controle en invoer van het in ontvangst nemen

5E STAP: AFGIFTE AAN DE HOUDER EN BETALING VAN DE RETRIBUTIE
• het rijbewijs wordt afgegeven aan de houder of aan een derde persoon die in het bezit is van een
volmacht en in het bezit is van het identiteitsdocument van de houder (of van een kopie van dit document op voorwaarde dat deze identiteit kan worden gecontroleerd
• de houder moet de retributie betalen volgens de door de gemeenteadministratie gekozen methode
• terug sturen van het Europese rijbewijs dat tegen een Belgisch rijbewijs werd omgewisseld

10. ADMINISTRATIEVE HERNIEUWING
Als de administratieve geldigheidsduur van het rijbewijs vervalt, dan moet het worden hernieuwd.
In geval van verlies, diefstal, beschadiging, niet-gelijkende foto of het intrekken door een buitenlandse overheid, moet het rijbewijs worden hernieuwd. Het kan eveneens gaan over een omwisseling van een oud model rijbewijs (kartonnen model) tegen een nieuw model rijbewijs (plastieken
kaart).
1E STAP: DOOR DE AANVRAGER VOOR TE LEGGEN DOCUMENTEN
• identiteitsdocument
• 1 pasfoto indien de foto van het Rijksregister niet kan worden gebruikt
• voor Belgen die niet meer in België verblijven: bewijs van verblijf in een ander land van de Europese
Unie
• hernieuwingsaanvraag – volledig ingevuld, ondertekend en gedateerd door de aanvrager
• naargelang het geval, verklaring van diefstal of van verlies
• het te vernieuwen rijbewijs indien het niet is kwijtgeraakt

2E STAP: CONTROLE DOOR DE AMBTENAAR
• identiteit, verblijfsvoorwaarden en leeftijd van de aanvrager
• geen rijverbod
• geldige aanvraag, correct ingevuld en ondertekend (met inbegrip van de rubrieken 11, 12, 13, 14, 15
en 16 – zie hoofdstuk 20)
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3E STAP: INVOER VAN HET RIJBEWIJS IN MERCURIUS
Rijbewijsrubriek

In te voeren

Vak 4a

nieuwe afgiftedatum van het rijbewijs

Vak 4b

nieuwe administratieve geldigheidsduur van maximum 10 jaar
(1 jaar voor kandidaat-vluchtelingen)

Andere vakken

na te kijken en te verbeteren indien nodig

4E STAP: ONTVANGST VAN EEN AANGEMAAKT RIJBEWIJS
• controle en invoer van het in ontvangst nemen

5E STAP: AFGIFTE AAN DE HOUDER EN BETALING VAN DE RETRIBUTIE
• het rijbewijs wordt afgegeven aan de houder of aan een derde persoon die in het bezit is van een
volmacht en in het bezit is van het identiteitsdocument van de houder (of van een kopie van dit document op voorwaarde dat deze identiteit kan worden gecontroleerd
• de houder moet de retributie betalen volgens de door de gemeenteadministratie gekozen methode

11. FOUT BIJ OPMAAK
Als er een fout bij de opmaak wordt vastgesteld op een rijbewijs, dan wordt dit rijbewijs kosteloos
vervangen door de gemeentelijke overheid.
1E STAP: DOOR DE AANVRAGER VOOR TE LEGGEN DOCUMENTEN
• identiteitsdocument
• 1 pasfoto indien de foto van het Rijksregister niet kan worden gebruikt
• de aanvraag voor een rijbewijs is ingevuld, ondertekend en gedateerd op de gemeenteadministratie
• het te corrigeren rijbewijs

2E STAP: CONTROLE DOOR DE AMBTENAAR
• identiteit, verblijfsvoorwaarden en leeftijd van de aanvrager
• geen rijverbod
• geldige aanvraag (geldigheidsduur: 3 jaar), correct ingevuld en ondertekend (met inbegrip van de
rubrieken 11, 12, 13, 14, 15 en 16 – zie hoofdstuk "Rijbewijsaanvraag")
• controle van de fout
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3E STAP: INVOER VAN HET RIJBEWIJS IN MERCURIUS
Rijbewijsrubriek

In te voeren
(bovenop datgene waarvan de aanvrager al houder is)
Corrigeren van de foutieve rubrieken

4E STAP: ONTVANGST VAN EEN AANGEMAAKT RIJBEWIJS
• controle en invoer van het in ontvangst nemen

5E STAP: AFGIFTE AAN DE HOUDER EN BETALING VAN DE RETRIBUTIE
• het rijbewijs wordt afgegeven aan de houder of aan een derde persoon die in het bezit is van een
volmacht en in het bezit is van het identiteitsdocument van de houder (of van een kopie van dit document op voorwaarde dat deze identiteit kan worden gecontroleerd
• het afleveren van het rijbewijs is gratis
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III. BIJZONDERE MAATREGELEN
1.

KANDIDAAT-VLUCHTELINGEN EN HOUDER VAN EEN BIJLAGE 19

1.1. Verkrijgen van een rijbewijs
Elke persoon die is ingeschreven in het wachtregister of houder is van een bijlage 19
De kandidaat-vluchteling en de houder van een bijlage 19 krijgen een Belgisch rijbewijs volgens
dezelfde voorwaarden als de anderen. Het enige verschil is dat de administratieve geldigheidsduur
(rubriek 4b) van hun rijbewijs beperkt is tot 1 jaar. Zolang hun statuut niet gewijzigd is, is dit steeds
hernieuwbaar.
1E STAP: DOOR DE AANVRAGER VOOR TE LEGGEN DOCUMENTEN
• ingeschreven in het wachtregister of houder van een bijlage 19
• 1 pasfoto indien de foto van het Rijksregister niet kan worden gebruikt
• elk ander document volgens het type van de door de kandidaat gedane aanvraag (zie voorgaande
fiches)

2E STAP: CONTROLE DOOR DE AMBTENAAR
• identiteit, verblijfsvoorwaarden en leeftijd van de aanvrager
• geen rijverbod
• geldige aanvraag (geldigheidsduur: 3 jaar), correct ingevuld en ondertekend (met inbegrip van de
rubrieken 11, 12, 13, 14, 15 en 16 – zie hoofdstuk "Rijbewijsaanvraag")
• controle m.b.t. het type van de gedane aanvraag (zie voorgaande fiches)

3E STAP: INVOER VAN HET RIJBEWIJS IN MERCURIUS
Rijbewijsrubriek

In te voeren
(bovenop datgene waarvan de aanvrager al houder is)

Afgifte van een nieuw rijbewijs met een administratieve geldigheidsduur van 1 jaar

4E STAP: ONTVANGST VAN EEN AANGEMAAKT RIJBEWIJS
• controle en invoer van het in ontvangst nemen

5E STAP: AFGIFTE AAN DE HOUDER EN BETALING VAN DE RETRIBUTIE
• het rijbewijs wordt afgegeven aan de houder of aan een derde persoon die in het bezit is van een
volmacht en in het bezit is van het identiteitsdocument van de houder (of van een kopie van dit document op voorwaarde dat deze identiteit kan worden gecontroleerd
• de houder moet de retributie betalen volgens de door de gemeenteadministratie gekozen methode
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1.2. Verlenging van de administratieve geldigheid van een rijbewijs van 1 jaar
Zolang het statuut van de kandidaat-vluchteling niet wijzigt, kan hij zijn rijbewijs telkens opnieuw
voor de duur van één jaar verlengen. Hij kan dit op om het even welk ogenblik doen zolang zijn
identiteitsdocument nog steeds geldig is en ongeacht de geldigheid van het al afgegeven Belgisch
rijbewijs.
1E STAP: DOOR DE AANVRAGER VOOR TE LEGGEN DOCUMENTEN
• geldig inschrijvingsbewijs
• 1 pasfoto indien de foto van het Rijksregister niet kan worden gebruikt
• het al afgegeven Belgisch rijbewijs

2E STAP: CONTROLE DOOR DE AMBTENAAR
• identiteit, verblijfsvoorwaarden en leeftijd van de aanvrager
• geen rijverbod
• geldige aanvraag (geldigheidsduur: 3 jaar), correct ingevuld en ondertekend (met inbegrip van de
rubrieken 11, 12, 13, 14, 15 en 16 – zie hoofdstuk "Rijbewijsaanvraag")

3E STAP: INVOER VAN HET RIJBEWIJS IN MERCURIUS
Rijbewijsrubriek

In te voeren
(bovenop datgene waarvan de aanvrager al houder is)

Afgifte van een nieuw rijbewijs met een administratieve geldigheidsduur
4E STAP: ONTVANGST VAN EEN AANGEMAAKT RIJBEWIJS
• controle en invoer van het in ontvangst nemen

5E STAP: AFGIFTE AAN DE HOUDER EN BETALING VAN DE RETRIBUTIE
• het rijbewijs wordt afgegeven aan de houder of aan een derde persoon die in het bezit is van een
volmacht en in het bezit is van het identiteitsdocument van de houder (of van een kopie van dit document op voorwaarde dat deze identiteit kan worden gecontroleerd
• de houder moet de retributie betalen volgens de door de gemeenteadministratie gekozen methode
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1.3. Wijzigen voor een rijbewijs met een normale administratieve geldigheidsduur (maximum 10 jaar)
Indien het statuut van de kandidaat-vluchteling wijzigt en hij in het vreemdelingenregister wordt opgenomen en/of een verblijfsvergunning of om het even welk ander identiteitsdocument krijgt dat
hem toelaat een Belgisch rijbewijs te krijgen dat verschilt van het inschrijvingsbewijs, dan kan hij
zijn rijbewijs dat geldig is voor één jaar omruilen tegen een rijbewijs met een normale administratieve geldigheidsduur (maximum 10 jaar).
1E STAP: DOOR DE AANVRAGER VOOR TE LEGGEN DOCUMENTEN
• Identiteitsdocument
• 1 pasfoto indien de foto van het Rijksregister niet kan worden gebruikt
• het al afgegeven Belgisch rijbewijs

2E STAP: CONTROLE DOOR DE AMBTENAAR
• identiteit, verblijfsvoorwaarden en leeftijd van de aanvrager
• geen rijverbod
• geldige aanvraag (geldigheidsduur: 3 jaar), correct ingevuld en ondertekend (met inbegrip van de
rubrieken 11, 12, 13, 14, 15 en 16 – zie hoofdstuk "Rijbewijsaanvraag")

3E STAP: INVOER VAN HET RIJBEWIJS IN MERCURIUS
Rijbewijsrubriek

In te voeren
(bovenop datgene waarvan de aanvrager al houder is)

Afgifte van een nieuw rijbewijs met een normale administratieve geldigheidsduur
(maximum 10 jaar)

4E STAP: ONTVANGST VAN EEN AANGEMAAKT RIJBEWIJS
• controle en invoer van het in ontvangst nemen

5E STAP: AFGIFTE AAN DE HOUDER EN BETALING VAN DE RETRIBUTIE
• het rijbewijs wordt afgegeven aan de houder of aan een derde persoon die in het bezit is van een
volmacht en in het bezit is van het identiteitsdocument van de houder (of van een kopie van dit document op voorwaarde dat deze identiteit kan worden gecontroleerd
• de houder moet de retributie betalen volgens de door de gemeenteadministratie gekozen methode
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2.

AFGIFTE VAN EEN RIJBEWIJS AAN PERSONEN DIE VÓÓR 8 FEBRUARI 1974 UIT HET BEVOLKINGSREGISTER ZIJN GESCHRAPT

De houders van een rijbewijs die vóór 8 februari 1974 uit het bevolkingsregister zijn geschrapt, waren verplicht het rijbewijs terug te geven omdat dit document door de schrapping elke geldigheid
verloor.
De geïnteresseerden kunnen, als ze het bestaan van het oude rijbewijs kunnen bewijzen, een
nieuw origineel rijbewijs van dezelfde categorie krijgen.
• DE AANVRAAG
De ambtenaar stelt een aanvraag voor een rijbewijs op. In Vak II "theoretisch examen" en in
Vak III "praktisch examen" worden de gegevens van het oude rijbewijs vermeld (rijbewijsnummer, categorieën, afgiftedatum). De retributie bedraagt € 20 (+ gemeentetaksen).
• RIJBEWIJSCATEGORIEËN
De categorieën waarvoor het nieuwe rijbewijs wordt afgegeven, worden op dezelfde manier bepaald als bij de omwisseling van een vóór 1 januari 1989 afgegeven rijbewijs tegen een nieuw
rijbewijs.

3.

EEN PERSOON VRAAGT MEERDERE ZAKEN TEGELIJKERTIJD

Als een persoon meerdere zaken uit de hierboven vermelde lijst met mogelijkheden tegelijkertijd
vraagt (vb. een nieuwe categorie + een medisch onderzoek of een bewijs van vakbekwaamheid of
een code voor leraar bij een rijschool, …), dan levert men één enkel rijbewijs af en wordt er ook
maar één retributie geïnd (aangezien men retributie betaalt per afgegeven rijbewijs). Er moet ook
maar één aanvraag voor een rijbewijs worden opgesteld.
De voorwaarden voor de afgifte van elk van de aangevraagde elementen moeten worden gecontroleerd.
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IV. OPMERKINGEN OVER IN TE DIENEN DOCUMENTEN
1.

IDENTITEITSDOCUMENT

Als een persoon niet zelf komt, is het volgende nodig:
1. een volmacht
2. het bewijs van de identiteit van de aanvrager (identiteitsbewijs of een fotokopie ervan die kan
gecontroleerd worden).

2.

AANVRAAG RIJBEWIJS

De geldigheid van een aanvraag rijbewijs is 3 jaar te rekenen vanaf de datum van het slagen voor
het praktisch examen (artikel 17 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998).

3.

FOTO

Enkel noodzakelijk als de foto van het Rijksregister niet kan gebruikt worden.
De foto dient te voldoen aan de beschreven criteria voor de identiteitskaarten.

4.

MEDISCH ATTEST GROEP 2

Bijlage 6, X van het koninklijk besluit van 23 maart 1998).
Voor alle kandidaten voor de afgifte of een verlenging van ten minste één categorie van de
Groep 2 of van het bezoldigd personenvervoer.

5.

MEDISCH ATTEST GROEP 1

Bijlage 6, VII, VIII, XII van het koninklijk besluit van 23 maart 1998.
In het geval dat
• de kandidaat een onvoldoende gezichtsvermogen, fysieke of psychische geschiktheid heeft om
de verklaringen vermeld op de achterzijde van de aanvraag rijbewijs te ondertekenen;
• er een wijziging is van deze geschiktheid.

6.

VOORLOPIG RIJBEWIJS

Van de categorie waarvoor de aanvraag wordt ingediend als er al één is afgeleverd of, in voorkomend geval, een verklaring van verlies.
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7.

DOCUMENTEN VAN VAKBEKWAAMHEID

Certificaat van basiskwalificatie of van nascholing.
Documenten voorgelegd om de vakbekwaamheid of de verlenging ervan te verkrijgen (code 95).
De attesten van nascholing, gevolgd in België, staan in Mercurius. Zij moeten niet aan de administratie worden teruggegeven.

8.

OUD BELGISCH RIJBEWIJS

als de kandidaat al voordien houder was van een rijbewijs of, in voorkomend geval, een verklaring
van verlies.

9.

ORIGINEEL NATIONAAL EUROPEES RIJBEWIJS OF EEN ATTEST VAN DE LOKALE AUTORITEITEN OF UITTREKSEL UIT RESPER

Bij een omwisseling tegen een Belgisch rijbewijs.
In geval van verlies of als het rijbewijs vervallen is.

10. ORIGINEEL BUITENLANDS NIET-EUROPEES NATIONAAL RIJBEWIJS
Bij een omwisseling tegen een rijbewijs, wordt het bewaard door de gemeente;
Bij vrijstelling van scholing wordt het buitenlands rijbewijs niet bewaard door de gemeente maar
een kopie ervan wordt aan de aanvraag om een rijbewijs gehecht.

11. BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS, RIJBEWIJS SHAPE
+ attest van de autoriteiten van de SHAPE als het een USAFE rijbewijs betreft.
De gemeente bewaart enkel een kopie, geniet aan de aanvraag
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