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1.

VERBLIJFSVOORWAARDEN

Zie omzendbrief Hoofdstuk 2 punt I.

2.

LEEFTIJDSVOORWAARDEN

CATEGORIE

MINIMUM LEEFTIJD

AM

16 jaar

A1

18 jaar
16 jaar als men houder is van categorie A1, behaald in een andere lidstaat van de E.U.

A2

20 jaar
18 jaar als men houder is van categorie A2, behaald in een andere lidstaat van de E.U.

A

24 jaar
22 jaar als men houder is van categorie A2 sinds ten minste 2 jaar
20 jaar als men houder is van categorie A2, behaald in een andere lidstaat van de E.U.

B

18 jaar

B+E

18 jaar

C1

18 jaar

C1+E

18 jaar

C

21 jaar
18 jaar als men houder is van een Bewijs van vakbekwaamheid

C+E

21 jaar
18 jaar als men houder is van een Bewijs van vakbekwaamheid

D1

21 jaar
18 jaar als men houder is van een Bewijs van vakbekwaamheid

D1+E

21 jaar
18 jaar als men houder is van een Bewijs van vakbekwaamheid

D

24 jaar
18 jaar als men houder is van een Bewijs van vakbekwaamheid

D+E

24 jaar
18 jaar als men houder is van een Bewijs van vakbekwaamheid

G

16 jaar
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3.

VOORAF VEREISTE CATEGORIEËN

CATEGORIE

VOORAF VEREISTE BELGISCHE OF EUROPESE CATEGORIE(ËN)

AM

-

A1

-

A2

-

A

-

B

-

B+E

B

C1

B

C1+E

B en C1

C

B

C+E

B en C

D1

B

D1+E

B en D1

D

B

D+E

B en D

G

-

OPMERKING
De kandidaten die een specifieke opleiding volgen in een Beroepsschool, kunnen de categorieën
B, B+E, C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E en/of D+E terzelfdertijd behalen.

4.

RIJVERBOD

Om een rijbewijs te behalen, mag men niet onderworpen zijn aan een lopend rijverbod voor de
categorie die men wil behalen.
Indien de kandidaat al een rijverbod kreeg voor de categorie die hij wil behalen, dan moet het rijverbod eerst afgelopen zijn en moet hij ook geslaagd zijn in de, eventueel door de rechter opgelegde, herstelexamens.
De kandidaat moet op de achterzijde van de aanvraag voor een rijbewijs (vak IV) een verklaring
ondertekenen waarin hij bevestigt dat hij geen rijverbod heeft.
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5.

MEDISCH ONDERZOEK

5.1. Groep 1 (categorieën AM, A1, A2, A, B, B+E en G)
De kandidaat moet de verklaringen op eer op de achterzijde van de aanvraag voor een voorlopig
rijbewijs ondertekenen waarin hij verklaart dat hij, bij zijn weten, niet lijdt aan één van de lichaamsgebreken of aandoeningen, vermeld in bijlage 6 van het koninklijk besluit. Bij gebrek aan, dient hij
een medisch attest van groep 1 voor te leggen.
VAK I

KENNISNEMING VAN DE MEDISCHE NORMEN
De kandidaat ontvangt in het examencentrum een folder met de medische normen
waaraan hij moet voldoen om een rijbewijs te verkrijgen. Door zijn handtekening in
het vak I te plaatsen, verklaart hij kennis te hebben genomen van deze folder en
die te hebben begrepen. De inhoud van de folder is opgenomen in bijlage 6. Indien de kandidaat verklaart geen kennis te hebben genomen van deze folder, zal
de aangestelde hem een kopie bezorgen (bijlage 6).
ALGEMENE LICHAMELIJKE EN GEESTELIJKE GESCHIKTHEID

VAK II

Indien de kandidaat oordeelt dat hij de verklaring in het vak II (algemene lichamelijke en psychische geschiktheid) niet kan ondertekenen, moet hij een onderzoek
ondergaan bij een vrij gekozen geneesheer die hem een attest aflevert conform
het model voorzien in bijlage 5-1. De kandidaat wiens functionele vaardigheden
zijn aangetast, moet een CARA-attest voorleggen (bijlage 5-3). Het behoort niet
tot de verantwoordelijkheid van de aangestelde om te oordelen of de kandidaat
een dergelijk attest moet voorleggen, aangezien deze verantwoordelijkheid toekomt aan de door de kandidaat vrij gekozen arts indien de kandidaat zich tot het
CARA moet richten. Het CARA bepaalt de rijgeschiktheid van de kandidaat en de
eventueel aan te brengen aanpassingen aan het voertuig en de voorwaarden of
beperkingen.

VAK III
VISUELE FUNCTIES

Indien de kandidaat oordeelt dat hij deze verklaring (visuele geschiktheid) niet kan
ondertekenen, moet hij een onderzoek ondergaan bij een oogarts van zijn keuze
die hem een attest bezorgt conform het model voorzien in bijlage 5-2

De eventuele beperkingen (onder de vorm van codes, voorzien in bijlage 7 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998) die op het medisch attest zijn vermeld, zullen worden overgenomen op
het rijbewijs naast alle betrokken categorieën van groep 1.
5.2. Groep 2 (categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D en D+E)
• de kandidaat moet de verklaring in Vak I van de aanvraag voor een rijbewijs ondertekenen. De
verklaringen in de vakken II en III moet hij niet invullen;
• om een rijbewijs te krijgen, moet de kandidaat een geldig rijgeschiktheidsattest van groep 2
voorleggen behalve als hij dit medisch onderzoek al heeft ondergaan voor een andere categorie
waarvan hij houder is en op voorwaarde dat de geldigheidperiode van dit onderzoek niet is verstreken.
De eventuele beperkingen (onder de vorm van codes, voorzien in bijlage 7 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998) die op het attest zijn vermeld, zullen worden overgenomen op het rijbewijs
naast de categorieën van groep 2 en van het bezoldigd vervoer.
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6.

THEORETISCH EN PRAKTISCH EXAMEN

Om een nationaal Belgisch rijbewijs te krijgen, moet de kandidaat geslaagd zijn in het theoretisch
en praktisch examen of hij moet ervan vrijgesteld zijn (voor meer informatie, zie hoofdstukken 11
en 12).
6.1. Theoretisch examen
Om het praktisch examen af te leggen, dient de kandidaat geslaagd te zijn in het theoretisch examen sinds minder dan 3 jaar.
Dit geldt niet als de kandidaat vrijgesteld is van het theoretisch en/of praktisch examen.
VOORBEELD

Geslaagd in het theoretisch examen op 1 oktober 2013
De kandidaat dient geslaagd te zijn in het praktisch examen ten laatste op 30 september 2016

6.2. Praktisch examen
De kandidaat moet op de dag van de aflevering van het rijbewijs sinds minder dan 3 jaar geslaagd
zijn in het praktisch examen.
VOORBEELD

Geslaagd in het praktisch examen op 1 oktober 2013
Het rijbewijs mag worden afgegeven tot 30 september 2016
NA 3 JAAR
Als de kandidaat een aanvraag voor een rijbewijs indient meer dan 3 jaar na het slagen in het
praktisch examen, dan is hij verplicht om opnieuw een opleiding te volgen en opnieuw in een theoretisch en praktisch examen te slagen, behalve als hij vrijgesteld is van scholing (Europees rijbewijs, rijbewijs van buiten de E.U. of militair Belgisch rijbewijs):
• als de kandidaat al een voorlopig rijbewijs heeft, kan hij niet eerder een nieuw behalen dan als
het vorige minimum 3 jaar vervallen is.
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