Communicatie Covid-19-crisis
Naar aanleiding van de crisis werden zowel Belgische maatregelen als Europese maatregelen
getroffen.
De Belgische maatregelen die vooral van toepassing zijn op de voorlopige rijbewijzen zijn nu
verlengd tot 30.09.2021.
De Europese maatregelen gelden voor rijbewijzen en bewijzen van vakbekwaamheid (code
95) afgeleverd na 31 januari 2020 en voor 1 september 2020
Voor de période vanaf 1 september 2020 wordt er gewacht op een nieuwe beslissing van
Europa. Deze tekst wordt bijgewerkt zodra deze gepubliceerd is.

I. Maatregelen
Europese maatregelen
Europese verordening 2020/6981 voorziet dat de bewijzen van vakbekwaamheid (code 95),
vermeld op rijbewijzen of kwalificatiekaarten en waarvan de geldigheid verstrijkt na 31 januari
en vóór 1 september 2020, automatisch verlengd worden met zeven maanden vanaf de
vermelde einddatum. Deze maatregel geldt voor de bewijzen van vakbekwaamheid van groep
C en D.
Voorbeeld: een code 95(10.07.20) wordt automatisch verlengd tot 10 februari 2021.
De geldigheid van de uren nascholing die na 31 januari en voor 1 september 2020 verstrijken,
wordt verlengd met 7 maanden.

Europese verordening 2020/698 voorziet ook dat de rijbewijzen waarvan de geldigheid
verstrijkt na 31 januari en voor 1 september 2020 automatisch verlengd worden met zeven
maanden vanaf hun einddatum. Deze verlenging geldt zowel voor de administratieve
geldigheidsduur van het rijbewijs als voor de (eventueel in de tijd beperkte) geldigheid van
de categorieën.

Voor rijbewijzen, de daarop vermelde categorieën en codes 95 zijn dit de enige van toepassing
zijnde maatregelen. Er zijn geen Belgische maatregelen.
Deze Europese maatregelen gelden in de hele EU.

Indien deze maatregelen op u van toepassing zijn, hoeft u niets te ondernemen voor de
verlenging van 7 maanden: de verlenging geldt voor uw huidige rijbewijs. U krijgt dus 7
maanden meer tijd om uw rijbewijs te hernieuwen.

Belgische maatregelen
De meeste instanties, waaronder de regionale examencentra en bepaalde gemeentelijke
diensten die instaan voor het verkrijgen en verlengen van een rijbewijs of voorlopig rijbewijs,
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Verordening (EU) 2020/698 van het Europees parlement en de raad van 25 mei 2020 tot vaststelling
van specifieke en tijdelijke maatregelen naar aanleiding van de COVID-19-uitbraak in verband met de
vernieuwing of verlenging van bepaalde certificaten, getuigschriften en vergunningen, en het uitstel van
bepaalde periodieke controles en periodieke opleidingen op bepaalde gebieden van de
vervoerswetgeving;

moesten bij het begin van de coronaviruscrisis hun deuren sluiten. Deze situatie maakte het
voor sommige burgers onmogelijk om de nodige stappen te ondernemen om hun rijbewijs op
orde te krijgen.

Voorlopige rijbewijzen worden verlengd tot en met 30 september 2021 indien zij na 15
maart 2020 vervallen.

De volgende documenten, die hun geldigheid zouden verliezen na 15 maart 2020,
worden verlengd tot en met 30 september 2021, maar uitsluitend in België:
-

rijgeschiktheidsattesten;

-

attesten van de griffie op grond waarvan een rijbewijs kan worden verkregen tijdens
het verval van het recht tot sturen, dat beperkt is tot weekends en feestdagen of in
gevallen waarbij het verval van het recht tot sturen beperkt is tot bepaalde categorieën;

-

attesten die worden afgegeven in het kader van psychologische en medische
herstelonderzoeken.

De volgende maatregelen zijn ook van toepassing in België:
-

Aanvragen voor een rijbewijs en/of een voorlopig rijbewijs die uiterlijk na 15 maart 2020
moesten worden ingediend, kunnen tot en met 30 september 2021 worden ingediend.

-

Rijbewijzen die na 15 maart 2020 bij de gemeente moesten worden opgehaald, kunnen
tot en met 30 september 2021 worden opgehaald.

-

Het bezoldig vervoer die na 15 maart 2020 en vóór 30 september 2020 af loopt, wordt
verlengd tot en met 30 september 2021.

In de praktijk
De politie is op de hoogte van deze maatregel. U hoeft dus niet onmiddellijk naar uw gemeente.
U hebt tot 30 september 2021 de tijd.

Hieronder volgen enkele voorbeelden.

II. Voorbeelden:
Voorbeeld 1: voorlopig rijbewijs M36

Uw voorlopig rijbewijs vervalt op 16 februari 2020 (datum vermeld onder 4b op de voorzijde
van het rijbewijs). De maatregel is niet van toepassing (aangezien het voorlopig rijbewijs niet
na 15 maart 2020 is verstreken) en de Europese maatregelen gelden niet voor voorlopige
rijbewijzen.
Met dit document mag u niet meer rijden.

Voorbeeld 2: voorlopig rijbewijs M18

Uw voorlopig rijbewijs vervalt op 7 mei 2020 (datum vermeld onder 4b op de voorzijde van het
voorlopig rijbewijs). De Belgische maatregel is van toepassing en uw rijbewijs wordt daarom
automatisch verlengd tot en met 30 september 2021. Dit stelt u in staat om de nodige stappen
te ondernemen tijdens deze extra tijdspanne.
De automatische verlenging betekent dat het voorlopig rijbewijs geldig blijft tot 30 september
2021. Het moet niet door een nieuw document vervangen worden.

Voorbeeld 3: voorlopig rijbewijs M12

Uw voorlopig rijbewijs vervalt op 4 februari 2021 (datum vermeld onder 4b op de voorzijde van
het voorlopig rijbewijs). De Belgische maatregel is van toepassing en uw rijbewijs wordt
daarom automatisch verlengd tot en met 30 september 2021. Dit stelt u in staat om de nodige
stappen te ondernemen tijdens deze extra tijdspanne.
De automatische verlenging betekent dat het voorlopig rijbewijs geldig blijft tot 30 september
2021. Het moet niet door een nieuw document vervangen worden.

