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I.

AAN TE VULLEN RUBRIEKEN – VOORZIJDE

1.

NAAM, VOORNAMEN, GEBOORTEDATUM EN –PLAATS

De rubrieken 1, 2 en 3 op de kaart.
Deze gegevens worden uit het Rijksregister gehaald en verschijnen automatisch.

2.

PLAATS VAN AFGIFTE EN NUMMER VAN HET RIJBEWIJS

De rubrieken 4c en 5 op de kaart.
Deze gegevens worden automatisch door het Mercurius-systeem ingeschreven.

3.

FOTO EN HANDTEKENING

Deze worden normaal overgenomen uit het Rijksregister maar soms moeten ze nog worden toegevoegd of up-to-date worden gebracht. Ze moeten met het geleverde materiaal worden in gescand.

4.

CATEGORIEËN

De rubriek 9 op de kaart.
De categorieën die op het rijbewijs worden gevalideerd, worden automatisch op de voorzijde van
het rijbewijs ingeschreven.
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5.

AFGIFTEDATUM

De rubriek 4a.
Deze datum wordt bepaald door het Mercurius-systeem naargelang de invoerdatum.

6.

ADMINISTRATIEVE EINDDATUM

De rubriek 4b op de kaart.
KANDIDAAT-VLUCHTELING

HOUDER VAN EEN BIJLAGE 19

houder, ingeschreven in het Wachtregister
met
inschrijvingsbewijs

ADMINISTRATIEVE GELDIGHEIDSDUUR VAN HET RIJBEWIJS: 1 JAAR
(ART. 20BIS § 1 VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 23 MAART 1998)
• Hernieuwbaar zolang het statuut van de kandidaatvluchteling ongewijzigd blijft
• Indien de aanvrager geen identiteitsdocument meer heeft
dat toelaat om een rijbewijs te verkrijgen, dan geeft men
hem geen hernieuwing
• Indien de aanvrager een ander identiteitsdocument krijgt
dat hem toelaat een rijbewijs te krijgen of indien hij in het
vreemdelingenregister wordt opgenomen, dan wordt het
rijbewijs hernieuwd voor maximum 10 jaar

houder 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

ADMINISTRATIEVE GELDIGHEIDSDUUR
VAN HET RIJBEWIJS: 1 JAAR
• Jaarlijks hernieuwbaar zolang
geen uitspraak over de verblijfsaanvraag is gedaan

OVERIGE
DE ADMINISTRATIEVE GELDIGHEIDSDUUR VAN HET RIJBEWIJS IS BEPERKT TOT DE GELDIGHEIDSDUUR VAN DE
CATEGORIE DIE ALS LAATSTE VERVALT (ART. 22)
MAAR
ZE BEDRAAGT MAXIMUM 10 JAAR (ART.
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II.

AAN TE VULLEN RUBRIEKEN – ACHTERZIJDE

1.

VALIDERING NIET-VERWORVEN CATEGORIEËN

Voor de niet verworven categorieën, staat er geen enkele afgiftedatum noch einddatum op het
rijbewijs.

2.

AFGIFTEDATUM EN EINDDATUM VAN DE CATEGORIEËN

• de categorieën die permanent geldig zijn, krijgen een afgiftedatum maar geen einddatum;
• de categorieën die beperkt geldig zijn, krijgen een afgifte- en einddatum;

• het bezoldigd vervoer wordt vermeld in rubriek 12 onderaan op de achterzijde.
OPMERKING
Mercurius vermeldt in rubriek 12 de beperkende codes die naast alle gevalideerde categorieën
staan op het rijbewijs.
In het voorbeeld hierboven is de code 01.06 vermeld in rubriek 12 omdat hij gevalideerd werd
naast iedere categorie; AM, B; C1 en G.
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3.

VALIDERINGSTABEL (ART. 20 VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 23 MAART 1998)

RIJBEWIJS,
GELDIG
VERKLAARD
VOOR:

GELDIG VOOR DE CATEGORIEËN
AM

A1

A2

A

B

B
+
E

Cat. AM

X

Cat. A1

X

X

Cat. A2

X

X

X

Cat. A

X

X

X

Cat. B

X

X

Cat. B+E

X

X

Cat. C1

X

X

Cat C1+E

X

X

Cat. C

X

X

Cat. C+E

X

X

Cat. D1

X

X

Cat. D1+E

X

X

Cat. D

X

X

Cat. C1+E
en D1

X

X

X

Cat. D+E

X

X

X

Cat. C+E en
D

X

X

X

C1

C1
+
E

C

C
+
E

D1

D1
+
E

D

D
+
E

G

X

X
X
X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cat. G

X
X

De raadpleging van deze tabel laat toe te bepalen welke categorieën op het rijbewijs gevalideerd moeten worden.

4.

AFGIFTEDATUM CATEGORIEËN – RUBRIEK 10

De afgiftedatum van de categorieën is de datum waarop de categorie voor het eerst als burgerlijke
categorie werd afgegeven. Deze datum wijzigt nooit, tenzij hij fout was bij de opmaak en hij dient
verbeterd te worden.
OPMERKINGEN
• Omwisseling van militair en SHAPE-rijbewijs:
de afgiftedatum van de categorieën is de datum waarop de burgerlijke categorie wordt afgegeven.
• Omwisseling van een buitenlands rijbewijs:
de afgiftedatum van de categorieën is de afgiftedatum van de overeenstemmende buitenlandse
categorieën (over te nemen van het buitenlands rijbewijs).
• Vrijstelling van een opleiding in geval men in het bezit is van een buitenlands rijbewijs maar
geen vrijstelling van examens:
de afgiftedatum van de categorieën is de datum waarop de burgerlijke categorie wordt afgegeven.
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5.

EINDDATUM VAN DE CATEGORIEËN – RUBRIEK 11

5.1. Groep 1 (categorieën AM, A1, A2, A, B, B+E en G)
De geldigheid is permanent maar in feite blijft het vak 11 op het rijbewijs leeg (art. 21 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998).
UITZONDERINGEN:
Medische redenen: (fysieke, psychische of visuele ongeschiktheid)
De geldigheidsduur is de duur die de arts op het medisch attest van groep 1 heeft ingevuld (zie
ook hoofdstuk 7).
Verval van het recht tot sturen:
Het verval voorziet soms in een voorlopig herstel in het recht tot sturen voor alle of een deel van de
categorieën.
Het afgegeven rijbewijs zal een geldigheidsduur hebben die door het herstel wordt voorzien.
5.2. Groep 2 (categorieën C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E en D+E)
De einddatum van deze categorieën wordt bepaald door het medisch attest van groep 2
(Bijlage 5-4) (Artikel 21 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998)

Opgelet!! Het medisch onderzoek bestaat uit 2 delen, eerst en vooral een
onderzoek door een oogarts die een 1ste attest afgeeft en vervolgens een
onderzoek door een erkende arts die het medisch attest van groep 2
afgeeft. Het attest van de oogarts is onvoldoende (de aanvrager moet dit
attest niet voorleggen).

De einddatum van het attest is te vinden op de plaats die blauw omlijnd is.
Maximale geldigheid van het medisch attest van groep 2: 5 jaar voor iedereen.
"Maximaal" omdat de arts kan beslissen de geldigheidsduur wegens medische redenen in te korten.. Als de arts een geldigheidsduur toekent die meer dan 5 jaar bedraagt, dan moet de ambtenaar deze terugbrengen tot de wettelijke maximale geldigheidsduur van 5 jaar.
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UITZONDERINGEN
• Categorieën van groep 2 die niet opnieuw gevalideerd zijn door een medisch onderzoek voor
groep 2:
Categorieën van groep 2, afgegeven vóór 01/01/1989
Indien de categorieën niet opnieuw werden gevalideerd door een medisch attest van groep 2,
dan zullen ze als einddatum 31 maart 2004 hebben.
Categorieën van groep 2, afgegeven vanaf 01/01/1989
De einddatum is de datum die vermeld staat op het laatste medisch attest van groep 2.
• Omwisseling van Europese rijbewijzen
In geval van omwisseling van de Europese buitenlandse categorieën van groep 2, bedraagt de
geldigheid van deze categorieën:
• 5 jaar te rekenen vanaf de inschrijvingsdatum in België;
• de geldigheidsduur, vermeld op het Europese buitenlandse rijbewijs, indien deze minder bedraagt dan de 5 jaar waarvan hierboven sprake;
• Omwisseling van buitenlandse rijbewijzen (buiten de E.U.)
Met een geldig Belgisch medisch attest groep 2 zijn de categorieën van groep 2 gevalideerd
door een medisch attest groep 2 verkregen in België.
Na die 5 jaar moet de aanvrager een nieuw medisch onderzoek voor groep 2 ondergaan in België om de geldigheid van de categorieën van groep 2 te verlengen.
Zonder geldig Belgisch medisch attest van groep 2 zullen de categorieën van groep 2 omgewisseld worden maar ze zijn niet geldig. De einddatum van de categorieën van groep 2 zal de
datum van inschrijving in een Belgische gemeente zijn. (Het is evenwel noodzakelijk dat deze
categorieën nog altijd geldig zijn op het nationaal niet-Europees buitenlands rijbewijs, zo niet
kunnen ze niet omgewisseld worden, zelfs met een medisch onderzoek in België.);
• Verval van het recht tot sturen
Het verval voorziet soms in een voorlopig herstel in het recht tot sturen voor alle of een deel van
de categorieën.
Het afgegeven rijbewijs zal een geldigheidsduur hebben die door het herstel wordt voorzien (zie
hoofdstuk 26).

6.

VERMELDINGEN – BEPERKINGEN (CODES) – RUBRIEK 12

In dit vak worden de administratieve of medische vermeldingen en beperkingen genoteerd in de
vorm van codes, verwijzend naar de gewenste categorie. De medische codes zijn altijd Europese
codes terwijl de administratieve codes opgedeeld zijn in Europese codes en nationale codes.
• De nationale codes bestaan uit 3 cijfers en zijn enkel geldig op het nationale grondgebied.
• De Europese codes bestaan uit een even aantal cijfers (2, 4, 6, 8, 10, …) en zijn geldig in de
hele Europese Unie.
De administratieve codes staan vermeld in bijlage 7 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998.
OPMERKING
Omdat de ingevoerde codes te talrijk zijn om in hun geheel te worden vermelden in het vak naast
de categorie, vervolledigt Mercurius het vak en vermeldt het overschot in de rubriek 12 onderaan
het rijbewijs.
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6.1. Nationale administratieve codes
ADMINISTRATIEVE

BETEKENIS

CODE

INSCHRIJVEN

Rijden met een alcoholslot
naast de betrokken
categorieën

69
Voorbeeld: Rijverbod met alcoholslot voor categorie B
Categorie onderworpen aan een verval dat enkel geldt
tijdens de weekends en de feestdagen
(zie hoofdstuk 26)

naast de betrokken
categorieën

200
Voorbeeld: rijverbod tijdens het weekend voor
categorie B
MTM < 20 T voor personen jonger dan 18 jaar
(zie hoofdstuk 9)
205

naast categorie G
Voorbeeld: de bestuurder was jonger dan
18 jaar toen hij de categorie G behaalde
De houders van een bewijs van vakbekwaamheid
kunnen de categorieën van groep D verkrijgen vanaf de
leeftijd van 18 jaar maar ze zijn tot de leeftijd van 21
jaar beperkt tot geregelde trajecten en tot de leeftijd van
20 jaar tot minder dan 50 km
naast de categorieën van
Groep D

121

Voorbeeld: bestuurder van minder dan 21 jaar die
houder is van bepaalde categorieën van groep D (D1
en D) en van het bewijs van vakbekwaamheid voor
groep D
Lesgever in een rijschool,
houder van het brevet I en III
101
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ADMINISTRATIEVE

BETEKENIS

CODE

INSCHRIJVEN

Lesgever is een rijschool,
houder van het brevet III
102

naast categorie B

Lesgever in een rijschool,
houder van het brevet II, IV en/of V
naast de betrokken
categorieën

103
Voorbeeld: lesgever in een rijschool,
brevet I en III voor categorie B
Personen die op het Belgisch grondgebied voertuigen
van categorie A1 mogen besturen na een opleiding in
een rijschool
372

naast categorie B

Voorbeeld: bestuurder die een opleiding heeft gevolgd
om code 372 naast de categorie B te laten aanbrenge

373

Personen die op Belgisch grondgebied driewielers
mogen besturen van de categorie A na een opleiding in
een rijschool

naast categorie B

6.2. Europese administratieve codes
ADMINISTRATIEVE

BETEKENIS

CODE

INSCHRIJVEN

Omwisseling op basis van een buitenlands rijbewijs
70/landcode/Nr.
van het buitenlands rijbewijs

naast de betrokken
categorieën
voorbeeld: categorie B, verkregen door omwisseling
van een Frans rijbewijs
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ADMINISTRATIEVE

BETEKENIS

CODE

INSCHRIJVEN

Beperkt tot voertuigen van categorie B waarvan de
maximaal toegestane massa de 550 kg niet overschrijdt
73
Voorbeeld: omwisseling van een Frans Europees
rijbewijs, categorie B1 (als de houder niet de
categorie B bezit)

78

Beperkt tot voertuigen met een automatische
versnellingsbak (het praktisch examen werd afgelegd
met een voertig met automatische versnellingsbak)
(Niet te verwarren met de medische code 10.02.
Code 78 kan worden verwijderd door opnieuw een
praktisch examen af te leggen. De code 10.02 kan
worden verwijderd nadat men opnieuw een medisch
onderzoek naar de geschiktheid heeft ondergaan

naast categorie B
(enkel in geval van
omwisseling van de
Europese
subcategorie B1)

naast de betrokken
categorieën

Voorbeeld: praktisch examen categorie B afgelegd met
een voertuig met een automatische versnellingsbak
Houder van een bewijs van vakbekwaamheid

95
+ einddatum
95(DD.MM.JJ)

Voorbeeld: bestuurder, houder van de categorieën van
groep D (D1 en D) en van het bewijs van
vakbekwaamheid voor groep D

naast alle categorieën
van groep C en groep D
waarvan men houder is

Laat toe aanhangwagens > 750 kg te trekken voor een
trekker + aanhanger combinatie
tussen 3.500 kg en 4.250 kg.
96

naast categorie B
Voorbeeld: bestuurder die het praktisch examen heeft
afgelegd om code 96 naast de categorie B te laten
aanbrengen.
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6.3. Medische codes
De arts vermeldt de codes op het medisch attest. Ze moeten worden overgenomen naast de betrokken categorieën (zie tabel op de website van de FOD).

Voorbeeld: het medisch attest van groep 1 vermeldt de code 10.02 voor de categorieën AM en B
Alle medische codes staan vermeld in bijlage 7 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998
(bijlage 7).
6.4. Verschil tussen administratieve en medische codes
De code 78 – automatische versnellingsbak – heeft een equivalent in de medische codes
AUTOMATISCHE VERSNELLINGSBAK
Administratieve code

Medische code

78

10.02

• De administratieve code is het resultaat van het afleggen van het praktisch examen met een
voertuig met automatische versnellingsbak. Het is nodig om een nieuw praktisch examen af te
leggen met een voertuig met een handgeschakelde versnellingsbak om de schrapping van deze
code te verkrijgen.
• De medische code is het resultaat van een beperking omwille van een medische reden. Om
deze beperking op te heffen is een medisch onderzoek vereist (en als de code 78 eveneens
vermeld is, dan zal ook een praktisch examen nodig zijn).
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7.

BEZOLDIGD VERVOER

Er is een speciaal vak voorzien in Mercurius
Dit vak wordt ingevuld als er enkel en alleen een medisch attest van groep 2 wordt voorgelegd en
geen enkel ander document).
De op het rijbewijs vermelde categorieën van groep 2 worden eveneens opnieuw gevalideerd.
De einddatum van het bezoldigd vervoer is de datum die vermeld staat op het medisch attest van
groep 2 maar als die datum de wettelijke termijn van 5 jaar overschrijdt, dan vermindert de ambtenaar de duur om het maximum van 5 jaar niet te overschrijden.
Voorbeeld:
Vak bezoldigd vervoer

Medisch attest van groep 2

14/12/2015 is de einddatum op het medisch attest van
groep 2

14/12/2015

Deze datum wordt eveneens overgenomen als einddatum
voor de categorieën van groep 2
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III. RETRIBUTIE
De retributies worden betaald volgens de door het gemeentebestuur gekozen manier.
AFGIFTE VAN EEN NIEUW RIJBEWIJS
Soort rijbewijs

Retributie
€ 20
(+ gemeentetaksen)

Ieder afgegeven Belgisch rijbewijs
Hernieuwing omwille van een medische reden groep 1: persoon die reeds
houder is van een Belgisch rijbewijs met beperkte geldigheid door een
medisch attest van groep 1
[De vernieuwing van een voorlopig rijbewijs of een rijbewijs, geldig voor de
categorieën AM, A, B, B+E of G, om redenen van medische of psychische
geschiktheid, bedoeld in artikel 21, §3, geeft geen aanleiding tot de
betaling van de retributie bedoeld in het eerste lid. Deze bepaling is echter
niet van toepassing op de rijbewijzen bedoeld in artikel 21,
§2."."..(artikel 61 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998)]

€0

Rechtzetting van een fout, gemaakt door de uitreikende overheid

€0

IV. AAN WIE WORDT HET RIJBEWIJS AFGEGEVEN
Het rijbewijs wordt afgegeven in de handen van de houder of van een derde persoon die in het
bezit is van een volmacht en van het identiteitsdocument van de houder (of van een kopie van dit
document en op voorwaarde dat de identiteit kan gecontroleerd worden).

V.

RIJBEWIJS NIET OPGEHAALD DOOR DE HOUDER

Elk rijbewijs dat niet binnen een termijn van 3 maanden, te rekenen vanaf de invoering van de
aanvraag, wordt afgegeven, wordt door de uitreikende overheid nietig verklaard (art. 17 van het
koninklijk besluit van 23 maart 1998).
Om na die 3 maanden een rijbewijs te verkrijgen, dient de houder een nieuwe aanvraag bij de uitreikende overheid in te dienen. De uitreikende overheid maakt een nieuwe aanvraag in het systeem Mercurius. Deze aanvraag is betalend.

VI. ONDERTEKENING VAN HET RIJBEWIJS
De handtekening wordt gevraagd op het moment van de aanvraag om een rijbewijs. De handtekening wordt ofwel uit het Rijksregister gehaald ofwel via digipad opgeladen.
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