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I.

SOORTEN HERNIEUWING

1.

HERNIEUWING ALS GEVOLG VAN VERLIES, DIEFSTAL, BESCHADIGING, EEN NIET-GELIJKENDE
FOTO OF INTREKKING DOOR EEN BUITENLANDSE OVERHEID

Vroeger noemde met dit een duplicaat. Nu wordt er een hernieuwing afgegeven voor een periode
van maximum 10 jaar. Een aanvraag van een duplicaat moet ingevuld worden.
1.1. De aanvraag van een hernieuwing
De aanvraag van een hernieuwing mag nooit dienen om mee te rijden als vervanging van het rijbewijs, zelfs niet tijdelijk.
VOORZIJDE

ACHTERZIJDE

Indien er bij verlies of diefstal een aangifte van verlies of een PV van verhoor of een klacht, opgesteld door de Politie, wordt voorgelegd en het kader "ATTEST VAN AANGIFTE VAN VERLIES OF DIEFSTAL" op het formulier N07 niet is ingevuld, mag de gemeente dit kader invullen maar moet de gemeente het PV van verhoor of de klacht, opgesteld door de Politie, aan het formulier N07 hechten.
1.2. Code of vermelding van een hernieuwing
Noch een vermelding van hernieuwing, noch een code (71) wordt aangebracht op het rijbewijs
'model bankkaart'.
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2.

ADMINISTRATIEVE HERNIEUWING WEGENS EINDE ADMINISTRATIEVE GELDIGHEID

Als het einde van de administratieve geldigheid is bereikt (rubriek 4b – maximum 10 jaar), verzoekt
de houder dus om een hernieuwing voor een nieuwe periode van maximum 10 jaar.

3.

OMWISSELING VAN EEN RIJBEWIJS OUD MODEL TEGEN EEN RIJBEWIJS NIEUW MODEL

3.1. Voor wie?
Elke houder van een Belgisch rijbewijs oud model kan een Belgisch rijbewijs nieuw model (bankkaart formaat) aanvragen.

Deze aanvraag lijkt in alle opzichten op de aanvraag van een administratieve hernieuwing. Het
oude rijbewijs moet ingeleverd worden; als dit niet kan, dient er een verklaring van diefstal te worden voorgelegd.
3.2. Equivalentie van de categorieën
De equivalentie van de categorieën met betrekking tot het nieuw model staan in de equivalentietabellen (Hoofdstuk 1 titel II.2 en II.4 en Hoofdstuk 1, titel II.6).
3.3. Menu Mercurius
In Mercurius is deze omwisseling "Hernieuwing vrije wil" in de rubriek "Aanvraag"
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4.

ADMINISTRATIEVE HERNIEUWING VOOR PERSONEN, GESCHRAPT UIT HET BEVOLKINGSREGISTER

De administratieve hernieuwing of het afleveren van een attest gebeurt door de Belgische gemeente waar de aanvrager het laatst verbleef.
4.1. Personen die verblijven in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte
= Europese Unie + Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.
Geen enkel rijbewijs, geen enkele hernieuwing of duplicaat mag aan deze personen worden afgegeven. Er wordt enkel een attest afgeleverd.
Met dit attest kunnen ze een rijbewijs krijgen in de lidstaat waar ze verblijven.
UITZONDERING:
studenten met de Belgische nationaliteit die minstens 6 maanden zijn ingeschreven in een Belgische onderwijsinstelling en die houder zijn van een Belgische identiteitskaart of van Belg in het buitenland.
4.2. Personen die verblijven in een land die niet tot de Europese Economische Ruimte behoort
Er kan een administratieve hernieuwing of een duplicaat afgeleverd worden op voorwaarde dat
men een geldige Belgische identiteitskaart kan voorleggen, afgeleverd door een gemeente in België of door de Belgische ambassade van het land waar de aanvrager verblijft.

Een derde persoon die in het bezit is van een machtiging en van het identiteitsdocument (of een
kopie ervan op voorwaarde dat deze identiteit kan gecontroleerd worden), mag de verklaringen ondertekenen en het rijbewijs in naam van de houder in ontvangst nemen.
BELANGRIJK!!
Er kan enkel een hernieuwing worden afgegeven. Zowel een nieuwe categorie als een verlenging
die het gevolg is van een medisch onderzoek of een ander examen, mogen niet worden afgeleverd.
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II.

PROCEDURE ADMINISTRATIEVE HERNIEUWING

Een administratieve hernieuwing is een voor eensluidend verklaard afschrift van het originele rijbewijs.
Het verschil tussen het origineel en het voor eensluidend verklaard afschrift is de afgiftedatum (rubriek 4a: afgiftedatum nieuw rijbewijs) en de vervaldatum (rubriek 4b: datum 4a + maximum
10 jaar).

Afleveringsdatum

1.

Administratieve
einddatum

WIE KAN EEN HERNIEUWING AANVRAGEN?

Zie Omzendbrief Hoofdstuk 2 punt I.

2.

BIJKOMENDE VOORWAARDEN

• geen houder zijn van een ander Belgisch of Europees rijbewijs. Indien dit het geval is, dan moet
dit teruggegeven worden aan de gemeente;
• geen rijverbod hebben;
• voldoen aan de medische normen, bepaald in bijlage 6 van het koninklijk besluit van
23 maart 1998;
• in geval van diefstal of verlies:
de verklaring op de aanvraag om een duplicaat moet vervolledigd worden, zo niet, is een verklaring van diefstal of verlies onontbeerlijk (afgelegd bij de politie of de uitreikende overheid).

3.

DE HERNIEUWINGSAANVRAAG

De aanvraag tot hernieuwing van een rijbewijs wordt opgemaakt door de gemeenteadministratie.

4.

RETRIBUTIE

20 euro (+ gemeentetaksen)

15/03/2019
www.mobilit.belgium.be

Hoofdstuk 22- Pagina 5

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN

5.

GEGEVENS OP DE VOORZIJDE

5.1. Afgiftedatum (4a)
De afgiftedatum van het rijbewijs is de dag volgend op de dag van invoeren in Mercurius.
5.2. Vervaldatum (4b)
De vervaldatum is de afgiftedatum + maximum 10 jaren
• 1 jaar voor kandidaat-vluchtelingen
• 1 jaar voor houders van een bijlage 19

6.

GEGEVENS OP DE ACHTERZIJDE

6.1. Afgiftedatum van de categorieën
De afgiftedatum van de categorieën verandert niet.
6.2. Vervaldatum van de categorieën
De vervaldatums van de categorieën blijven dezelfde als op het originele rijbewijs.
6.3. Bezoldigd vervoer
De vervaldatum blijft dezelfde als op het originele rijbewijs.
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7.

KANDIDAAT-VLUCHTELINGEN

Indien de aanvrager ingeschreven is in het wachtregister en houder is van een inschrijvingsbewijs,
dan ontvangt hij een rijbewijs met een administratieve geldigheidsduur van maximum een jaar.
Deze geldigheid is hernieuwbaar zolang zijn statuut ongewijzigd blijft.
Als de kandidaat-vluchteling geregulariseerd is en hij ingeschreven is in het vreemdelingenregister,
kan hij een rijbewijs verkrijgen met permanente validiteit.

8.

HOUDER VAN EEN BIJLAGE 19

Indien de aanvrager houder is van een bijlage 19 bij het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, dan ontvangt hij een rijbewijs met een administratieve geldigheidsduur van maximum
een jaar.
Deze geldigheid is jaarlijks hernieuwbaar zolang er geen uitspraak over de verblijfsaanvraag is gedaan.

III. NIETIGHEID VAN HET RIJBEWIJS
1.

AFGEGEVEN ZONDER TE VOLDOEN AAN VOORWAARDEN

Het rijbewijs, afgegeven zonder te voldoen aan de door de wet en het koninklijk besluit bepaalde
voorwaarden, is nietig (artikel 24 van het koninklijk besluit).
VOORBEELDEN:
• de kandidaat is niet geslaagd in het theoretisch examen en/of de praktische examens;
• het buitenlands rijbewijs, waarmee een Belgisch rijbewijs werd afgegeven, is vals;
• het voorlopig rijbewijs waardoor een rijbewijs werd verkregen, werd niet geldig afgegeven.
Bovendien is het rijbewijs nietig als blijkt dat de houder ervan geen normale verblijfplaats heeft in
België, ook al is hij ingeschreven in het bevolkingsregister, het vreemdelingenregister of het wachtregister en houder is van het vereiste document of ingeschreven is bij Buitenlandse Zaken.

2.

VERLIES VAN GELDIGHEID VAN HET RIJBEWIJS

Het rijbewijs verliest zijn geldigheid:
• ALS HET NIET AFGELEVERD IS AAN DE HOUDER ERVAN BINNEN 90 DAGEN NA HET INDIENEN VAN DE
AANVRAAG (ART. 17);
• ALS DE UITERSTE GELDIGHEIDSDATUM, VERMELD OP HET RIJBEWIJS, VERLOPEN IS;
• ALS ER AAN DE HOUDER EEN ANDER RIJBEWIJS WORDT AFGELEVERD;
Deze regel vloeit voort uit het principe, opgelegd door de Europese Richtlijn, dat er slechts één
rijbewijs kan worden toegekend aan één en dezelfde persoon (er bestaat een uitzondering op
deze regel, nl. in het geval van een verval met voorlopige re-integratie; het origineel rijbewijs
wordt "gereactiveerd" als de houder definitief is gere-integreerd);
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• ALS HET RIJBEWIJS IN BESLAG WORDT GENOMEN INGEVOLGE EEN GERECHTELIJKE BESLISSING;
In dit geval is de persoon geen houder meer van een rijbewijs en zal hij, net zoals elke andere
kandidaat voor een rijbewijs, een rijopleiding moeten volgen en terug examens moeten afleggen
om dit document te behalen.
Wanneer de Gerechtelijke Overheid, enkel omwille van onderzoeksdoeleinden (dus zonder dat
er sprake is van een gerechtelijke inbeslagname), het rijbewijs in beslag heeft genomen, dan is
de persoon in kwestie geen drager meer van zijn rijbewijs maar hij blijft er wel houder van, wat
in principe de afgifte van een nieuw rijbewijs belemmert. De gerechtelijke procedure kan echter
lang aanslepen en als de houder zijn rijbewijs geruime tijd moet missen, dan vormt dit voor hem
een aanzienlijk nadeel.
In dit geval kan men het volgende doen: de betrokkene legt een verklaring van definitieve en
niet herroepbare afstand van het rijbewijs af. De verklaring wordt opgetekend in een administratief proces-verbaal waarvan een kopie aan de Dienst Rijbewijzen van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer wordt gezonden. De houder bevindt zich nu in dezelfde situatie als
een persoon die een gerechtelijke inbeslagname heeft op zijn rijbewijs. Het rijbewijs verliest dan
zijn geldigheid.
Deze procedure, die de goedkeuring heeft gekregen van de Gerechtelijke Overheid, mag enkel
bij hoge uitzondering worden toegepast. Het is eveneens aangewezen vooraf contact op te nemen met de Dienst Rijbewijzen van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, vooral
als het Belgisch rijbewijs dat in beslag werd genomen, verkregen werd door omruiling van een
buitenlands rijbewijs. In dergelijk geval kan de betrokkene van de procedure genieten als hij een
rijopleiding volgt en de examens, voorzien in de reglementering, aflegt.

IV. TERUGGAVE VAN HET RIJBEWIJS
De houder van een rijbewijs moet zijn rijbewijs afgeven aan de bevoegde overheid in volgende gevallen:
• ALS HIJ EEN ANDER RIJBEWIJS AANVRAAGT;
• ALS HIJ EEN HERNIEUWING (DUPLICAAT) AANVRAAGT VAN EEN RIJBEWIJS DAT HIJ NOG IN ZIJN BEZIT
HEEFT;
• ALS HIJ INGEVOLGE VERLIES EEN HERNIEUWING HEEFT GEKREGEN;
In dit geval dient hij zijn oud rijbewijs af te geven en niet zijn duplicaat
• ALS HIJ EEN GEBREK HEEFT OF LIJDT AAN EEN FYSISCHE OF PSYCHISCHE AANDOENING WAARDOOR
HIJ NIET MEER MAG RIJDEN;
Krachtens artikel 24 van de wet is elke bestuurder verplicht zijn rijbewijs terug te geven aan de
overheid die het heeft afgegeven wanneer hij getroffen is door één van de fysische of psychische aandoeningen, vermeld in bijlage 6 van het koninklijk besluit.
De houder van een aldus teruggeven rijbewijs kan dit rijbewijs terug krijgen na het voorleggen
van een medisch rijgeschiktheidsattest van groep 1 waarin bevestigd wordt dat hij opnieuw in
staat is om een motorvoertuig te besturen van de categorie waarvoor het rijbewijs geldig is.
Indien de handicap van de houder een speciaal aan de handicap aangepast voertuig vereist of
beperkende gebruiksvoorwaarden oplegt, dan zal dit met codes, voorzien in bijlage 7 van het
koninklijk besluit, vermeld worden op het rijbewijs.
Indien het attest hem toelaat alleen bepaalde categorieën of subcategorieën te besturen waar15/03/2019
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voor het rijbewijs geldig was, dan krijgt hij een nieuw rijbewijs zonder dat hij rijlessen moet volgen en opnieuw een theoretisch examen en praktische examens moet afleggen. Het medisch
attest wordt vastgehecht aan de inlichtingenfiche van het rijbewijs.
Indien de houder een rijgeschiktheidsattest van groep 1 voorlegt terwijl hij eveneens houder is
van een geldig rijbewijs voor de categorieën C, C1, D, D1, C+E, C1+E, D+E en D1+E, dan moet
hij, als hij die categorieën wil behouden, eveneens een rijgeschiktheidsattest van groep 2 voorleggen. Als hij dit attest van groep 2 niet voorlegt, dan zijn de categorieën van groep 2 beperkt
tot de vooravond van de dag waarop het nieuw rijbewijs wordt afgegeven
• ALS ZIJN RIJBEWIJS ZIJN GELDIGHEID HEEFT VERLOREN.
Echter, als bepaalde categorieën (vb. categorieën van groep 2) van het rijbewijs vervallen terwijl
andere categorieën geldig blijven, is betrokkene niet verplicht het rijbewijs terug te geven. Hij
mag evenwel geen voertuigen besturen die tot de vervallen categorieën behoren. Als hij voldoet
aan de voorwaarden om de vervallen categorieën opnieuw te valideren (vb. medisch attest van
groep 2 voor de categorieën van groep 2), kan hij op elk ogenblik de hernieuwing van zijn rijbewijs verkrijgen.
VOORBEELD:
rijbewijs, geldig voor categorie B: onbeperkte geldigheid
rijbewijs, geldig voor categorie C: geldig tot 15 september 1999
Na deze datum mag de kandidaat nog enkel voertuigen besturen van categorie B. Hij moet zijn
rijbewijs niet teruggeven.
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