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INHOUDSOPGAVE 

VOORAFGAANDE OPMERKINGEN (territorialiteit en onmiddellijke intrekking) 

o Inleiding 

- 2 types verval: als straf of wegens lichamelijke ongeschiktheid 
- Aanvang van het verval 
- Inlevering van het rijbewijs bij de griffie 

o Verval met voorwaarden 

- Examens tot herstel in het recht tot sturen 

- Verval beperkt tot bepaalde categorieën  

- Verval beperkt tot weekends en feestdagen 

o Rijbewijs op proef 

- Verval beperkt tot bepaalde categorieën 
- Verval beperkt tot weekends en feestdagen 
- Rijbewijs op proef in geval van een voorlopig herstel in het recht tot 

sturen 
- Combinatie van een verval tijdens het weekend en herstelexamens 

o Afleggen van examens tot herstel in het recht tot sturen  

- Theoretische en praktische examens tot herstel in het recht tot sturen 
(Waar – Procedure – Geslaagd zijn – welke categorie voorleggen?) 

- Medische en psychologische herstelonderzoeken (Waar – Procedure – 
Resultaat) 

o Herstel in het recht tot sturen  

- Definitief herstel 
- Voorlopig herstel 

o Voorlopig rijbewijs en verval 

o Procedure voor de personen vervallen van het recht tot sturen die geen houder 
zijn van een rijbewijs  

o Verval, afgifte van een rijbewijs (RB, IRB, duplicaat) en begeleider 

o Verval voor niet-residerende personen 

BIJLAGEN  
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VOORAFGAANDE OPMERKINGEN 
 
 
 
 

TERRITORIALITEIT VAN HET VERVAL: 
 

Het verval waarvan sprake in dit hoofdstuk is het verval dat is uitgesproken door een 
Belgische rechtbank. 

Het is enkel van toepassing op het Belgische grondgebied. 
 

Op dezelfde manier is het verval dat is uitgesproken door een buitenlandse rechtbank (ook 
in Europa) niet van toepassing op het Belgische grondgebied of op de afgifte van 

Belgische rijbewijzen (RB, VRB, IRB of duplicaat).  
 
 

VERVAL EN ONMIDDELLIJKE INTREKKING: 
 

Het verval van het recht tot sturen mag niet worden verward met de administratieve 
intrekking van het rijbewijs. Het verval is een veroordeling die is uitgesproken door een 
rechter, terwijl de administratieve intrekking (door de politie uitgevoerd) geen vonnis 

vereist. 
De administratieve intrekking heeft als enig gevolg dat het besturen van een voertuig 

wordt verhinderd tijdens de duur van de intrekking.  
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INLEIDING 

Het verval van het recht tot sturen is uitgesproken door een rechter en heeft als resultaat dat de 
veroordeelde wordt belet om motorvoertuigen te besturen (ook de voertuigen waarvoor geen rijbewijs is 
vereist) tijdens een periode die kan variëren van 8 dagen tot levenslang. 
Deze veroordeling kan worden beperkt tot bepaalde categorieën van wagens. 
 
 
ER BESTAAN TWEE TYPES VERVAL: 

1. Het verval als straf uitgesproken door de rechter in geval van een overtreding (art. 38 van de wet: 
“De uitgesproken vervallenverklaringen bedragen ten minste acht dagen en ten hoogste vijf jaar, zij 
kunnen evenwel worden uitgesproken voor een periode van meer dan vijf jaar of voorgoed bij recidive 
binnen de drie jaar”) 
Aan deze veroordeling kunnen een aantal voorwaarden worden verbonden: verplicht afleggen van 
herstelexamens, beperking van het verval tot bepaalde categorieën van voertuigen, beperking van 
het verval tot het weekend en de feestdagen. 

2. Verval wegens lichamelijke ongeschiktheid moet worden uitgesproken wanneer, naar aanleiding 
van een veroordeling wegens overtreding van de politie over het wegverkeer of wegens een 
verkeersongeval te wijten aan het persoonlijke toedoen van de dader, de schuldige lichamelijk 
ongeschikt wordt bevonden tot het besturen van een motorvoertuig (art. 42 van de wet: “Het verval 
wordt uitgesproken, hetzij voorgoed, hetzij voor een termijn gelijk aan de waarschijnlijke duur van de 
ongeschiktheid”) 
(Art. 44 van de wet: “Hij die wegens lichamelijke ongeschiktheid van het recht tot sturen vervallen is 
verklaard, kan na twee jaar om opheffing van het verval verzoeken indien aan zijn ongeschiktheid een 
einde is gekomen. Wordt het verzoek afgewezen, dan kan een nieuw verzoek worden ingediend na twee 
jaar.”)  

 

AANVANG VAN HET VERVAL 
- Elk verval dat als straf is uitgesproken, gaat in de vijfde dag na die waarop het openbaar ministerie 

de kennisgeving aan de veroordeelde heeft gedaan (art. 40 van de wet).  
- Het verval van het recht tot sturen (wegens lichamelijke ongeschiktheid) van de bestuurder gaat in 

bij de uitspraak van de beslissing wanneer deze op tegenspraak is gewezen en bij de betekening 
wanneer zij bij verstek is gewezen, niettegenstaande voorziening (art. 43 van de wet).  

 

INLEVERING VAN HET RIJBEWIJS BIJ DE GRIFFIE 
(Artikel 67 van het KB van 23/03/1998). Hij die een verval van het recht tot sturen heeft 
opgelopen, is gehouden bij de griffier van het gerecht dat de beslissing heeft uitgesproken, te 
laten toekomen, naargelang het geval: 
1° het rijbewijs waarvan hij houder is, wanneer het gaat om verval van het recht tot sturen van 
een motorvoertuig waarvoor het document is afgegeven; 
2° het voorlopige rijbewijs waarvan hij houder is.  
Deze formaliteit moet vervuld worden binnen de 4 dagen na de dag waarop het openbaar 
ministerie de kennisgeving aan de veroordeelde heeft gedaan, overeenkomstig artikel 40 van de 
wet of, in geval van verval uitgesproken wegens lichamelijke ongeschiktheid, binnen de 4 dagen 
na de uitspraak van de beslissing wanneer deze op tegenspraak is gewezen, of na de betekening 
wanneer zij bij verstek is gewezen niettegenstaande voorziening; zaterdagen, zondagen en 
wettelijke feestdagen zijn in deze termijn niet begrepen. 
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VERVAL MET VOORWAARDEN 

De rechter kan voorwaarden verbinden aan het verval: 

 EXAMENS TOT HERSTEL IN HET RECHT TOT STUREN: 
De rechter kan het herstel in het recht tot sturen afhankelijk maken van het slagen voor een of 
meer examens en onderzoeken. 

-  Theoretisch examen 
-  Praktisch examen  
-  Geneeskundig onderzoek 
-  Psychologisch onderzoek 

In dit geval is het herstel in het recht tot sturen enkel mogelijk wanneer men is geslaagd voor de 
examens en onderzoeken. 

 BEPERKING VAN HET VERVAL TOT BEPAALDE CATEGORIEËN: 
De rechter kan het verval tot bepaalde categorieën beperken. In dat geval levert de gemeente een 
rijbewijs “op proef” af met vermelding van enkel de categorieën waarop het verval geen 
betrekking heeft (zie verder) op basis van het formulier in bijlage 1 op het einde van dit hoofdstuk. 

Tot 1 maart 2007 geeft de gemeente bij het herstel in het recht tot sturen een duplicaat van het 
originele rijbewijs af en wordt het rijbewijs op proef ingeleverd. 
Vanaf 1 maart 2007 kan de vervallenverklaarde zijn originele rijbewijs dat ter griffie is 
neergelegd, terugkrijgen.  

 BEPERKING VAN HET VERVAL TOT WEEKENDS EN FEESTDAGEN: 

De rechter kan bevelen dat het verval enkel wordt uitgevoerd: 
-  van vrijdag 20 u. tot zondag 20 u. 
-  vanaf 20 u. op de vooravond van een feestdag tot 20 u. op de feestdag zelf (art. 38 van de wet). 

In dat geval levert de gemeente een rijbewijs “op proef” af met vermelding van code 200 (zie 
verder) op basis van het formulier in bijlage 2 op het einde van dit hoofdstuk. 

Let op: men moet het aantal feestdagen, zaterdagen en zondagen optellen om te komen tot 
het aantal dagen of maanden waartoe de vervallenverklaarde is veroordeeld. 
Voorbeeld: een verval van 20 dagen, uitvoerbaar tijdens de weekends en feestdagen, komt overeen 
met 10 weekends of 8 weekends en 2 feestdagen enz… afhankelijk van de kalender 

Tot 1 maart 2007 geeft de gemeente bij het herstel in het recht tot sturen een duplicaat van het 
originele rijbewijs af en wordt het rijbewijs op proef  ingeleverd. 
Vanaf 1 maart 2007 kan de vervallenverklaarde zijn originele rijbewijs dat ter griffie is 
neergelegd, terugkrijgen. 

 

Hoofdstuk 31 - 6   26/02/2009 



OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN 

RIJBEWIJS OP PROEF 

Een rijbewijs op proef is een rijbewijs dat wordt afgegeven: 
1. Tijdens de duur van een verval als het verval is beperkt tot bepaalde categorieën of de weekends, 

of beide. 
2. In geval van voorlopig herstel voor een beperkte duur. 

VERVAL BEPERKT TOT BEPAALDE CATEGORIEËN:

In geval van een herstel dat is beperkt tot bepaalde categorieën, levert de griffie een attest af (bijlage 1 op 
het einde van dit hoofdstuk) met vermelding van de categorieën waarvan de vervallenverklaarde houder is 
en de categorieën waarvoor hij vervallen verklaard is. 
Het bestuur geeft op basis van dit attest (attest dat 1 maand geldig is) een rijbewijs op proef af dat enkel 
geldig is voor de categorieën waarop het verval niet van toepassing is. 

 
Voorbeeld: de houder van een rijbewijs geldig voor de categorieën A3, B, BE, C1, C, C1E en CE 
is vervallen verklaard voor de categorieën A3, B en BE (vanaf 05/01/2008. 

Pagina 3 en 4 

 
Pagina 6 

 
 

Vervaldatum van de categorieën:
De einddatum van de geldigheid van de categorieën waarop het verval niet van toepassing is, komt 
overeen met de datum van een rijbewijs dat niet vervallen is verklaard (in dit geval zijn de categorieën 
C1, C, C1E en CE geldig tot de datum die is bepaald door het medische attest van groep 2). 
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VERVAL BEPERKT TOT WEEKENDS EN FEESTDAGEN:

Wanneer het verval beperkt is tot de weekends levert de griffie een attest af (bijlage 2 op het einde van dit 
hoofdstuk) met vermelding van de categorieën waarvan de vervallenverklaarde houder is en de 
categorieën waarvoor hij vervallen is verklaard. 
De administratie geeft op basis van dit attest (attest 1 maand geldig) een rijbewijs op proef af waar de 
categorieën waarop het verval van toepassing is, zijn aangeduid met code “200”. 

Let op: men moet het aantal feestdagen, zaterdagen en zondagen optellen om te komen 
tot het aantal dagen of maanden waartoe de vervallenverklaarde is veroordeeld. 
Voorbeeld: een verval van 20 dagen, uitvoerbaar tijdens de weekends en feestdagen, komt 
overeen met 10 weekends of 8 weekends en 2 feestdagen enz… afhankelijk van de kalender 

 
Voorbeeld: de houder van een rijbewijs geldig voor de categorieën A3, B, BE, C1, C, C1E en CE 
is vervallen verklaard tijdens het weekend voor de categorieën A3, B en BE. 

Pagina 3 en 4 

 
Pagina 6 

 
 

Vervaldatum van de categorieën:
De einddatum van de geldigheid van de categorieën komt overeen met de datum van een rijbewijs waarop 
geen verval van toepassing is (in dit geval zijn de categorieën C1, C, C1E en CE geldig tot de datum die 
is bepaald door het medische attest van groep 2). 
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RIJBEWIJS OP PROEF BIJ VAN EEN VOORLOPIG HERSTEL IN HET RECHT TOT STUREN 

Een persoon die vervallen is verklaard van het recht tot sturen, kan voorlopig worden hersteld in zijn 
recht als hij is geslaagd voor alle herstelexamens en –onderzoeken die hij heeft afgelegd en ondergaan, 
maar de geneesheer of psycholoog een later onderzoek nodig acht (voorlopig herstel bestaat niet voor de 
theoretische en praktische examens). Hij vermeldt het voorlopige herstel op het attest van slagen. 
Dit voorlopige herstel kan ook tot bepaalde categorieën worden beperkt. 

In dit geval levert het gemeentebestuur een rijbewijs op proef af op basis van het attest van slagen van het 
psychologische of geneeskundige onderzoek (bijlagen 5 en 6 op het einde van dit hoofdstuk). Dit 
rijbewijs op proef is beperkt geldig op basis van het attest van slagen. 

 
Voorbeeld: de houder van een rijbewijs geldig voor de categorieën A3, B, BE, C1, C, C1E en CE 
is vervallen verklaard en is, na examens, hersteld in zijn recht tot 15/03/2009 voor alle 
categorieën waarvan hij houder is. 

Pagina 3 en 4 

 
Pagina 6 

 
 
 

Bij het verstrijken van de geldigheid van het rijbewijs op proef moet de houder een nieuw attest van 
slagen voorleggen om ofwel een ander rijbewijs op proef te bekomen als het herstel nog steeds voorlopig 
is, ofwel zijn oorspronkelijke rijbewijs (van vóór het verval) terug te krijgen als hij definitief is hersteld. 
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COMBINATIE VAN EEN VERVAL TIJDENS HET WEEKEND EN HERSTELEXAMENS EN -ONDERZOEKEN 

Een persoon kan vervallen zijn verklaard van het recht tot sturen tijdens de weekends en op feestdagen en 
eveneens zijn veroordeeld tot het opnieuw afleggen van herstelexamens en het ondergaan van 
herstelonderzoeken. 

Dus: 
1. een verval tijdens de weekends dat op een bepaalde datum begint en eindigt op een latere datum 
2. herstelexamens waarvan de datum van slagen niet noodzakelijk overeenstemt met de begin- en 

einddata van het verval van het weekend. 

Hierbij dient men rekening te houden met twee fases: 

1E FASE: VÓÓR HET SLAGEN VOOR DE HERSTELEXAMENS EN -ONDERZOEKEN

Zolang men niet is geslaagd voor de herstelexamens, kan er geen rijbewijs, al dan niet beperkt, worden 
afgeleverd  

 
 

2E FASE: NA HET SLAGEN VOOR DE HERSTELEXAMENS EN -ONDERZOEKEN 

4 MOGELIJKHEDEN: (details op de volgende bladzijden) 

A Definitief herstel 

 Als de termijn van het weekendverval is afgelopen 

 Als de termijn van het weekendverval niet is afgelopen 

B. Voorlopig herstel 

 Als de termijn van het weekendverval is afgelopen 

 Als de termijn van het weekendverval niet is afgelopen 
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A. Definitief herstel 
 

Als de vervallenverklaarde, nadat hij is geslaagd voor herstelexamens en -onderzoeken, definitief is 
hersteld, kan een rijbewijs met permanente geldigheid worden afgeleverd, maar: 

ALS DE TERMIJN VAN HET WEEDKENDVERVAL IS AFGELOPEN 
moet er geen enkele code worden vermeld 

 

ALS DE TERMIJN VAN HET WEEKENDVERVAL NIET IS AFGELOPEN 
moet code 200 worden vermeld naast de categorieën waarop het weekendverval van toepassing is. 

Wanneer de termijn van het weekendverval is afgelopen, kan een nieuw rijbewijs zonder code en met 
permanente geldigheid worden opgesteld. 

 
(Voorbeeld: houder van categorieën B, BE, A3, C1, C en CE. Weekendverval voor de categorieën A3 B en BE) 

(Medisch attest groep 2 geldig tot 23/06/2011)   
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B. Voorlopig herstel 
 
Als de vervallenverklaarde, nadat hij is geslaagd voor herstelexamens en -onderzoeken, voorlopig is 
hersteld, kan een rijbewijs op proef met beperkte geldigheid worden afgeleverd op basis van het attest van 
slagen, maar: 

ALS DE TERMIJN VAN HET WEEKENDVERVAL IS AFGELOPEN 
moet er geen enkele code worden vermeld 

 

ALS DE TERMIJN VAN HET WEEKENDVERVAL NIET IS AFGELOPEN 
moet code 200 worden vermeld naast de categorieën waarop het weekendverval van toepassing is. 

Wanneer de termijn van het weekendverval is vervallen, kan een nieuw rijbewijs zonder code worden 
afgeleverd. De geldigheid van dit nieuwe rijbewijs hangt altijd af van het attest van slagen. 

 
(Voorbeeld: houder van categorieën B, BE, A3, C1, C en CE. Weeekendverval voor de categorieën A3 B en 

BE)(Medisch attest groep 2 geldig tot 23/06/2011)(Voorlopig herstel tot 15/03/2009) 
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AFLEGGEN VAN HERSTELEXAMENS EN ONDERGAAN VAN HERSTELONDERZOEKEN 
THEORETISCHE EN PRAKTISCHE HERSTELEXAMENS: 

 Waar: 
de theoretische en praktische herstelexamens worden afgelegd in één van de erkende 
examencentra. De vervallenverklaarde mag het centrum kiezen (de territoriale bevoegdheden zijn 
niet van toepassing, de griffie legt een lijst voor waaruit de vervallenverklaarde kan kiezen). 

 Procedure: 
de vervallenverklaarde gaat naar het examencentrum met de kennisgeving van het verval die het 
Openbaar Ministerie hem heeft opgestuurd. 

 Geslaagd: 
nadat de vervallenverklaarde is geslaagd voor de examens, levert het examencentrum een 
document van slagen af (bijlage 4 op het einde van dit hoofdstuk). Dit document moet worden 
voorgelegd: 
- ofwel ter griffie, om het oorspronkelijke rijbewijs terug te krijgen als de vervallenverklaarde 

voorgoed is hersteld (het resultaat van mogelijke psychologische en geneeskundige 
onderzoeken moet positief zijn); 

- ofwel aan het gemeentebestuur als de resultaten van de psychologische of geneeskundige 
onderzoeken een rijbewijs op proef vereisen.  

 Welke categorie moet worden afgelegd?  
1. Als de vervallenverklaarde enkel het theoretische examen moet afleggen  

CATEGORIEËN VAN HET RB WAARVAN DE 
VERVALLENVERKLAARDE HOUDER IS 

THEORETISCH 
HERSTELEXAMEN 

Geen rijbewijs A3, A of B 
G G 
A3 A3, A of B 

A, B of BE A of B 
{A3, B, BE} C, CE, C1 of C1E 

(zonder houder te zijn van D1 of D) 
C of C1 

{A3, A, B, BE, C1, C1E, C, CE}D, DE, D1 of D1E D of D1 

2. Als de vervallenverklaarde het theoretische en het praktische examen moet afleggen. 
- De categorie van het theoretische herstelexamen moet overeenstemmen met de categorie van het 

praktische examen. 
- Het voertuig moet deel uitmaken van één van de categorieën waarvoor het rijbewijs geldig was. 
- Het voertuig moet behoren tot één van de categorieën of subcategorieën waarop het verval van 

toepassing is. 

PRAKTISCH 
HERSTELEXAMEN 

NA HET HERSTEL GERECUPEREERDE 
CATEGORIE(ËN)(enkel de categorieën die reeds geldig 

waren, kan men terugkrijgen)  
G G 
A3 A3 

A, B, BE of G A3, A, B, BE, G 
C1 of C1E A3, A, B, BE, C1, C1E, D1, D1E, G 
D1 of D1E A3, A, B, BE, C1, C1E, D1, D1E, G 
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C of CE A3, A, B, BE, C1, C1E, D1, D1E, C, CE, D, DE, G 
D of DE A3, A, B, BE, C1, C1E, D1, D1E, C, CE, D, DE, G 
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GENEESKUNDIGE EN PSYCHOLOGISCHE HERSTELONDERZOEKEN: 

 Waar: 
de geneeskundige en psychologische herstelonderzoeken gebeuren in één van de erkende 
instellingen. De keuze van de instelling wordt overgelaten aan de vervallenverklaarde. 
Op het ogenblik van de inlevering van het rijbewijs bij de griffie, laat de griffie een verklaring tot 
toestemming ondertekenen voor het meedelen van persoonlijke gegevens aan de instelling naar 
keuze (bijlage 3 op het einde van dit hoofdstuk).   
Als de vervallenverklaarde geen keuze maakt, deelt het parket de vervallenverklaarde mee bij 
welke instelling hij de examens kan afleggen en de onderzoeken kan ondergaan.  

 Procedure: 
de vervallenverklaarde wordt opgeroepen door de instelling waar hij de examens aflegt en de 
onderzoeken ondergaat. 

 Resultaat: 
de resultaten van de examens en onderzoeken worden meegedeeld aan de betrokkene, de griffie en 
het parket. Er wordt voor elk examen en elk onderzoek een deelnemingsdocument met attest van 
geslaagd onderzoek ingevuld (bijlagen 5 en 6 op het einde van dit hoofdstuk). 
- Ofwel is de vervallenverklaarde definitief hersteld. In dat geval en op voorwaarde dat de 

vervallenverklaarde is geslaagd voor de mogelijke andere examens (theoretisch en praktisch) 
en de termijn van het verval is afgelopen, kan hij zijn oorspronkelijke rijbewijs bij de griffie 
halen.  
Als hij een rijbewijs op proef heeft gekregen vóór zijn definitieve herstel, moet hij dit 
document terugbezorgen aan het gemeentebestuur. 

- Ofwel is de vervallenverklaarde voorlopig hersteld en krijgt hij een rijbewijs op proef van het 
gemeentebestuur op basis van het deelnemingsdocument met attest van geslaagd onderzoek. 
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HERSTEL IN HET RECHT TOT STUREN 
Wanneer de vervalperiode is verstreken en de betrokkene is geslaagd voor alle herstelexamens en –
onderzoeken, wordt de vervallenverklaarde hersteld in het recht tot sturen. Hij krijgt dus ook zijn 
rijbewijs terug. 

DEFINITIEF HERSTEL: 

In dit geval kan de persoon in kwestie het oorspronkelijke rijbewijs dat ter griffie is ingeleverd, afhalen. 
Een rijbewijs op proef dat is afgeleverd tijdens de vervalperiode of na een voorlopig herstel, moet aan het 
gemeentebestuur worden teruggegeven. In dit geval is het niet meer nodig om een duplicaat te vragen 
(vanaf 1 maart 2007). 

VOORLOPIG HERSTEL: 

Het psychologische of geneeskundige onderzoek kan leiden tot een voorlopig herstel met de verplichting 
om één of beide onderzoek(en) opnieuw te ondergaan na de proefperiode. 
In dit geval moet de persoon zich aanmelden bij het gemeentebestuur om een rijbewijs op proef te 
bekomen door het door de geneesheer of psycholoog ingevulde deelnemingsdocument met attest van 
geslaagd onderzoek (bijlage 5 en 6 op het einde van dit hoofdstuk) voor te leggen. 
Na de proefperiode moet hij een nieuw herstelonderzoek ondergaan. 
 

VOORLOPIG RIJBEWIJS EN VERVAL 

De houder van een VRb kan worden vervallenverklaard met of zonder herstelexamens. Het VRb wordt 
ingehouden gedurende de vervalperiode en teruggegeven bij herstel 

DEFINITIEF HERSTEL: 

Voorlopig rijbewijs modellen 36 of 18 maanden: 
De VRB M36 of M18 worden niet verlengd tijdens een herstel in het recht tot sturen. Ze worden gewoon 
ingeleverd en de opleidingsstage wordt voortgezet. 

Voorlopig rijbewijs model 3: 
Het VRB model 3 wordt opgeschort tijdens de vervalperiode en moet worden verlengd wanneer de 
houder is hersteld in het recht tot sturen. De verlenging komt precies overeen met de duur van het verval 
(de termijn van het verval loopt af wanneer de houder is hersteld).  
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La case "Prorogé jusqu'au"
doit être complétée en y 

indiquant 
la nouvelle date d'expiration 
= date de fin de validité + 

durée de la déchéance 

 + le cachet de la commune 

 

VOORLOPIG HERSTEL: 

De houder van een VRb kan worden veroordeeld om medische en psychologische herstelonderzoekenl te 
moeten ondergaan. Hij kan hierdoor voorlopig in het recht tot sturen worden hersteld : 

 

Voorlopig rijbewijs model 36 of 18 maanden :  

• Wanneer het voorlopig herstel een duur heeft die langer is dan de geldigheid van het VRb, 
wordt het VRb gewoon teruggegeven zonder bijkomende formaliteiten; 

• Wanneer het voorlopig herstel een duur heeft die korter is dan de geldigheid van het VRb, 
wordt de vermelding «Voorlopig herstel in het recht tot sturen tot …» geplaatst in het vak 
«Beperkende vermeldingen». 

 

Voorlopig rijbewijs model 3 : 

1. Vooreerst moet men ht VRb model 3 verlengen zoals hierboven omschreven; 

2. Vervolgens : 

• Wanneer het voorlopig herstel een duur heeft die langer is dan de geldigheid van het VRb, 
wordt het VRb gewoon teruggegeven zonder bijkomende formaliteiten; 

• Wanneer het voorlopig herstel een duur heeft die korter is dan de geldigheid van het VRb, 
wordt de vermelding «Voorlopig herstel in het recht tot sturen tot …» geplaatst in het vak 
«Beperkende vermeldingen». 
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PERSONEN DIE GEEN RIJBEWIJS HEBBEN 
Een persoon die geen houder is van een rijbewijs, kan vervallen worden verklaard van het recht tot 
sturen. Het herstel in het recht tot sturen hangt meestal af van het slagen voor de theoretische en 
praktische herstelexamens. Ook het geneeskundige en psychologische onderzoek kan vereist zijn. 

PROCEDURE: 

1. Ontvangst van de kennisgeving die het Openbaar Ministerie heeft opgestuurd. Dit document is 
vereist voor de herstelexamens. 

 THEORIE 
2. De verplichte theorielessen hebben gevolgd al naargelang de gekozen categorie om de 

herstelexamens af te leggen – A3, A of B. (Er wordt een opleidingscertificaat afgeleverd om te 
bewijzen dat men deze cursussen heeft gevolgd. De lessen zijn 3 jaar geldig.) 

CATEGORIE A3 CATEGORIE A CATEGORIE B 
6 u. theorielessen 12 u. theorielessen 12 u. theorielessen  

3. Afleggen van het theoretische herstelexamen (de kennisgeving opgestuurd door het Openbaar 
Ministerie moet worden voorgelegd). Het examencentrum levert het document van slagen af 
(bijlage 4 op het einde van dit hoofdstuk). 

 PRAKTIJK 
4. De verplichte theorielessen hebben gevolgd al naargelang de gekozen categorie om de 

herstelexamens af te leggen – A3, A of B. (Er wordt een opleidingscertificaat afgeleverd om te 
bewijzen dat men deze cursussen heeft gevolgd. De lessen zijn 3 jaar geldig.). 

CATEGORIE A3 CATEGORIE A CATEGORIE B 
2 u. praktijklessen 8 u. praktijklessen 10 u. praktijklessen  

5. Afleggen van het praktische herstelexamen (de kennisgeving opgestuurd door het Openbaar Ministerie moet 
worden voorgelegd) MET EEN VOERTUIG VAN EEN RIJSCHOOL. Het examencentrum levert het attest van 
geslaagd examen af (bijlage 4 op het einde van dit hoofdstuk). 

 MEDISCH EN PSYCHOLOGISCH EXAMEN  
6. Ondergaan van mogelijke medische en/of psychologische herstelonderzoeken volgens 

bovenstaande procedure.  
 OPLEIDINGSSTAGE 

7. Voor categorie B moet de betrokkene een opleidingsstage volgen nadat hij is geslaagd voor de 
herstelexamens en vooraleer het definitieve rijbewijs wordt afgegeven.  
Dit houdt in: 
- dat een voorlopig rijbewijs wordt afgeleverd na het herstel van de kandidaat 
- of dat het voorlopige rijbewijs dat vóór het verval is afgeleverd, wordt teruggeven aan de 

kandidaat zodat hij de stage kan beëindigen (M18 en M36 worden niet verlengd). 
 AFLEVERING VAN HET DEFINITIEVE RIJBEWIJS 

8. De kandidaat die in zijn recht is hersteld en de verplichte stage heeft gevolgd (categorie B) hoeft 
geen nieuwe theoretische en praktische examens af te leggen. Hij krijgt een definitief rijbewijs van 
categorie A3, A of B (afhankelijk van de categorie waarvoor hij het praktische herstelexamen heeft 
afgelegd). Dit rijbewijs is permanent geldig tenzij de resultaten van de medische en psychologische 
herstelexamens er anders over beslissen. 
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VERVAL, AFGIFTE VAN EEN RIJBEWIJS (RB, IRB, DUPLICAAT) EN BEGELEIDER 

AFGIFTE: 
Een persoon die vervallen is verklaard van het recht tot sturen, krijgt geen 
- rijbewijs, 
- voorlopig rijbewijs, 
- internationaal rijbewijs, 
- duplicaat, 
- attest, tenzij het verval er duidelijk op vermeld staat.  

BEGELEIDER: 

Een persoon die op het ogenblik of die gedurende de voorbije drie jaar is of was vervallen van het recht 
tot sturen, kan geen begeleider zijn.  
Het verval moet effectief zijn of worden toegepast. Als het verval nooit of nog niet van start is gegaan of 
in geval van opschorting, werd het verval niet toegepast en kan de betrokken persoon wel begeleider zijn.      

 

VERVAL VOOR NIET-RESIDERENDE PERSONEN 
 
Niet-residerende personen, verval en herstelonderzoek: 
Een persoon die niet in België woont of die niet voldoet aan de verblijfsvoorwaarden (art. 3 van het KB 
van 23 maart 1998) om een rijbewijs te kunnen krijgen, kan worden veroordeeld tot een verval van het 
recht tot sturen, maar aangezien deze persoon niet voldoet aan de verblijfsvoorwaarden voor toegang tot 
de herstelonderzoeken, kan hij of zij niet worden verplicht om deze herstelonderzoeken te ondergaan. 
 
Teruggave van het RB wanneer de vervallenverklaarde het Belgische grondgebied verlaat: (art. 69 
§7 van het KB van 23 maart 1998) 

“De betrokkene kan het rijbewijs of het als zodanig geldend bewijs weer op de griffie afhalen wanneer  
de houder van een Europees of buitenlands rijbewijs, die niet beantwoordt aan de voorwaarden om een 
Belgisch rijbewijs te verkrijgen, het grondgebied verlaat. In dit geval geeft het openbaar ministerie hem 
een attest af dat overeenstemt met het model van bijlage 8 (voorbeeld hieronder), en dat hem machtigt 
tot het besturen van zijn voertuig om zich op een vastgestelde datum en langs een bepaalde weg naar de 
grens te begeven.” 
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HOOFDSTUK X  VERVAL – BIJLAGE 1 (MB 27 MAART 1998) 
 

ATTEST VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN RIJBEWIJS WAARVAN DE GELDIGHEID TOT BEPAALDE 
CATEGORIEËN IS BEPERKT  

Ondergetekende ……………………………….……….., verklaart dat de heer/mevrouw1: 
 
………………………………………..……………………..………..……………….…….....……….……………….(naam) 
…………………………………………………………………………..…………………….……….……….....………………..(voornamen) 

……………………….………(nr. identiteitsdocument) …………………………….………… (rijksregisternr., facultatief), 
geboren op ……………………….…..…………(datum)  te  ………………………………………….…...(geboorteplaats) 
en gedomicilieerd te …………………………………………………………….…………………………..…………………... 
………………………………………………………………………………………………………….………………………...(volledig adres), 

houder van2    Belgisch rijbewijs nr. ………………..…, afgegeven te ………….……………..………...(gemeente); 
 EER-rijbewijs nr. …………….…… .., (land dat het rijbewijs heeft uitgereikt) ……………………….; 
 buitenlands rijbewijs nr.  ……….……...., (land dat het rijbewijs heeft uitgereikt) .….……………….; 

en afgegeven op …………………………………….(afgiftedatum) en geldig is voor de categorieën of subcategorieën2

 
  

A3 
  

A2 
   

A1 
  A ≤ 25 kW 

A ≤ 0,16 kW/kg 
  

A 
   

B 
   

B+E 
 
  

C1 
   

C1+E 
   

C 
   

C+E 
   

D1 
   

D1+E 
   

D 
  

D+E 
   

G 
 
of voor de gelijkwaardige categorieën en subcategorieën: ………………………………….………………………….., 
 
is in België vervallen verklaard van het recht tot sturen van een motorvoertuig van één van de volgende 
categorieën of subcategorieën2: 
 
  

A3 
  

A2 
   

A1 
  A ≤ 25 kW 

A ≤ 0,16 kW/kg
  

A 
   

B 
   

B+E 
 
  

C1 
   

C1+E 
   

C 
   

C+E
   

D1 
   

D1+E 
   

D 
   

D+E 
   

G
 
voor een periode van ………………………….………………beginnend op ……………………………………..……. 

 
 zonder herstelexamens; 

 
 met herstelexamens en met de verplichting om één of meer van volgende aangekruiste2 examens af te 

leggen of onderzoeken te ondergaan: 
 

  THEORETISCH   PRAKTISCH   GENEESKUNDIG  PSYCHOLOGISCH 
 
en bevestigt dat bovengenoemde houder1 het rijbewijs waarvan hij/zij1 houder is, heeft ingeleverd ter griffie van de 
rechtbank van………....……………… en dat, overeenkomstig artikel 69, §3 van het koninklijk besluit van 23 maart 
1998 betreffende het rijbewijs, hij/zij1 een Belgisch rijbewijs kan bekomen dat geldig is voor de categorieën of 
subcategorieën waarop het verval niet van toepassing is. Dit rijbewijs kan men bekomen door overhandiging van dit 
attest in de maand die volgt op de datum waarop dit attest is opgemaakt. 
 
Gedaan te …………………………………………., op………………………………….. 
 
    
    

De griffier   

                                                 
1 Schrap wat niet van toepassing is. 
2 Kruis het overeenstemmende vakje aan. 
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HOOFDSTUK X  VERVAL – BIJLAGE 2 (MB 27 MAART 1998) 
 

ATTEST VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN RIJBEWIJS DAT ALLEEN GELDIG IS BUITEN DE WEEKENDS EN 
FEESTDAGEN 

Ondergetekende  ……………………………….……….., verklaart dat de heer/mevrouw3: 
 
……………………………………………………………..………..……………….…….....……….………………….(naam) 
…………………………………………………………………………..…………………….……….…….......…(voornamen) 
……………………………………(nr. identiteitsdocument) …………………………………..(rijksregisternr., facultatief), 
geboren op ……………………..…..…………….(datum) te ………………………………..………........(geboortedatum) 
en gedomicilieerd te…………………………………………………………….…………………………..…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………...(volledig adres), 
houder van4   Belgisch rijbewijs nr. ………………..…, afgegeven te ………….……………..………...(gemeente); 

 EER-rijbewijs nr. ……………………., (land dat het rijbewijs heeft uitgereikt) ………………………; 
 buitenlands rijbewijs nr. ……….……...., (land dat het rijbewijs heeft uitgereikt) .….……………..…; 

en afgegeven op …………………………………… (afgiftedatum) en geldig is voor de categorieën of subcategorieën4

 
  

A3 
  

A2 
   

A1 
  A ≤ 25 kW 

A ≤ 0,16 kW/kg 
  

A 
   

B 
   

B+E 
 
  

C1 
   

C1+E 
   

C 
   

C+E 
   

D1
   

D1+E 
   

D 
   

D+E 
   

G 
 
of voor de gelijkwaardige categorieën en subcategorieën: …………………………………………………………….., 
 
is in België vervallen verklaard van het recht tot sturen van een motorvoertuig van één van de volgende 
categorieën of subcategorieën4: 
 
  

A3 
  

A2 
   

A1 
  A ≤ 25 kW 

A ≤ 0,16 kW/kg 
  

A 
   

B 
   

B+E 
 
  

C1 
   

C1+E 
   

C 
   

C+E 
   

D1
   

D1+E 
   

D 
   

D+E 
   

G 
 
voor een periode van ………………………….……………… beginnend op ……………………………………..……. 

 
 zonder herstelexamens; 

 
 met herstelexamens en met de verplichting om één of meer van volgende aangekruiste4 examens af te 

leggen of onderzoeken te ondergaan:  
 

  THEORETISCH   PRAKTISCH   GENEESKUNDIG  PSYCHOLOGISCH 
 
en bevestigt dat bovengenoemde houder het rijbewijs waarvan hij/zij3 houder is, heeft ingeleverd ter griffie van de 
rechtbank van ………....……………… en dat, overeenkomstig artikel 69, §2 van het koninklijk besluit van 23 maart 
1998 betreffende het rijbewijs, hij/zij3 een Belgisch rijbewijs kan bekomen dat geldig is voor de categorieën of 
subcategorieën waarop het verval niet van toepassing is en waarvan het verval is beperkt tot de weekends van 
vrijdag 20 uur tot zondag 20 uur, en op feestdagen vanaf 20 uur op de vooravond ervan en tot 20 uur op de feestdag 
zelf. Dit rijbewijs kan men bekomen door overhandiging van dit attest in de maand die volgt op de datum waarop dit 
attest is opgemaakt. 
 
Gedaan te …………………………………………., op………………………………….. 
 
 

De griffier, 
 

                                                 
3 Schrap wat niet van toepassing is. 
4 Kruis het overeenstemmende vakje aan. 

 

Hoofdstuk 31 - 21   26/02/2009 



OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN 

HOOFDSTUK X  VERVAL – BIJLAGE 3 (MB 27 MAART 1998) 
 

TOESTEMMINGSVERKLARING 
BIJ DE MEDEDELING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS 

Ondergetekende   
…………………………………………………………………..……………………..………..…….…………………...(naam) 
………………………………………………………………………………………………………….…….......…………………..(voornamen) 

……………………………………….(nr. identiteitsdocument) …………………………………......…………….(rijksregisternr., facultatief), 

geboren op ……………………….…..…………….(datum) te ………………………………………….…(geboorteplaats) 
en gedomicilieerd te …………………………………………………………….…………………………..…………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………...(volledig adres), 
houder van5   Belgisch rijbewijs nr. ………………..…, afgegeven te ………….……………..………...(gemeente); 

 EER-rijbewijs nr. ……………….…… .., (land dat het rijbewijs heeft uitgereikt) ……………………; 
 buitenlands rijbewijs nr. ……….…….... , (land dat het rijbewijs heeft uitgereikt) .….………………; 

en afgegeven op ……………………………………(afgiftedatum) en geldig is voor de categorieën of subcategorieën5

 
  

A3 
  

A2 
   

A1 
  A ≤ 25 kW 

A ≤ 0,16 kW/kg 
  

A 
   

B 
   

B+E 
 
  

C1 
   

C1+E 
   

C 
   

C+E
   

D1 
   

D1+E
   

D
   

D+E 
   

G
 
of voor de gelijkwaardige categorieën of subcategorieën: ………………………………….………………………….. , 
 
bevestigt dat na het vonnis nr.…………………….., dat tegen hem/haar6 is uitgesproken op …………………….. 
(datum), hij/zij6 in België is vervallen verklaard van het recht tot sturen van een motorvoertuig van één van de 
volgende categorieën of subcategorieën5: 
 
  

A3 
  

A2 
   

A1 
  A ≤ 25 kW 

A ≤ 0,16 kW/kg 
  

A 
   

B 
   

B+E 
 
  

C1 
   

C1+E 
   

C 
   

C+E
   

D1
   

D1+E 
   

D
   

D+E 
   

G 
 
voor een periode van ………………………….……………… beginnend op ……………………………………..……. 
met verplichting om één of meer van volgende aangekruiste5 examens af te leggen of onderzoeken te ondergaan: 
 
  THEORETISCH   PRAKTISCH   GENEESKUNDIG  PSYCHOLOGISCH 
 
 
en verklaart in te stemmen met de mededeling van zijn persoonlijke gegevens en de gegevens van het 
voornoemde vonnis aan volgende instelling: 
…………………………………………………………………..……………7, 
om het examen tot herstel in het recht tot sturen te kunnen afleggen. 
Als hij/zij6 geen instelling heeft gekozen, aanvaardt hij/zij6 dat het openbaar ministerie de instelling aanduidt waar 
hij/zij6 bovenvermelde examens kan afleggen of de vereiste onderzoeken kan laten uitvoeren en stemt hij/zij6 er 
mee in dat voornoemde gegevens aan deze instelling worden meegedeeld. 
 
 
Gedaan te …………………………………………., op………………………………….. 
 
 
[handtekening van de betrokken persoon] 

                                                 
5 Kruis het overeenstemmende vakje aan. 
6 Schrap wat niet van toepassing is. 
7 Vul de naam en het nr. van de instelling in waar de examens hebben plaatsgehad: zie bijgevoegde lijst van alle erkende 
instellingen. 
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HOOFDSTUK X  VERVAL – BIJLAGE 4  
 

Examencentrum… 
 

DEELNEMINGSDOCUMENT THEORETISCH – PRAKTISCH EXAMEN 
 

1. In te vullen door de kandidaat: 
 
Ik ondergetekende ……………………………………………………………………….(naam/voornaam) 
Adres (straat, nr., postbus):…………………………………………………………………………………... 
Postcode + gemeente: ……………………………………………………………………………………….. 
Geboortedatum:……………………………………………………………………………………………….. 
Verklaart  
О geen houder van een rijbewijs te zijn 
О houder te zijn van een rijbewijs dat geldt voor de categorie(ën) of subcategorie(ën): 
…………………. 
О vervallen te zijn voor de categorie(ën) of subcategorie(ën): …………..…………. 
 
(Handtekening van de kandidaat) 
 

 
2. In te vullen door het examencentrum: 
 
Theoretisch examen + leestest als de 
betrokkene geen houder is van een 
rijbewijs 
LEESTEST 
 
 
 
Praktisch examen  
 
 
 
 
 
 
Nota:  

• Na een tweede mislukking in het praktische examen kan de kandidaat beroep indienen bij de 
voorzitter van de beroepscommissie binnen de 15 dagen na de tweede mislukking. Het beroep is 
met redenen omkleed; een retributie van 12,50 euro moet worden overgeschreven op het 
rekeningnummer 679-2006010-50 van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer met 
volgende verplichte mededeling: 
1. De vermelding “BEROEPSCOMMISSIE” 
2. Naam en voornaam 
3. Geboortedatum 
Het beroep moet zijn ondertekend door de kandidaat, vermeldt zijn volledige identiteit en 
geboortedatum en het examencentrum waar hij de examens heeft afgelegd. 

DATUM VAN HET EXAMEN: 
 
 
 
 
Categorie van het voertuig: 

DATUM VAN HET EXAMEN: 
 
 
 
Categorie:   0 automatisch 
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HOOFDSTUK X  VERVAL – BIJLAGE 5 
 
Erkende instelling … 
 
 
Voornaam:……………………. 
Naam:………………………… 
Adres:……………………….. 
…………………………………. 
Geboortedatum: …/…/…… 
 
 

 
DEELNEMINGSDOCUMENT MEDISCH ONDERZOEK  

 
GESCHIKTHEIDSBESLISSING: 
Mogelijke beperkingen: 
- Uitsluiting van bepaalde categorieën van voertuigen (*): 
 
- Duur van de proefperiode (*): 
 
- Andere (gebruik de CODES indien nodig) (*): 
 
   Datum:                                                     Handtekening en stempel van de geneesheer: 
 
 

  
(*) schrap de overbodige vermeldingen 

                                               ONGESCHIKTHEIDSBESLISSING: 
Datum van de tweede mislukking:  Datum van de eerste mislukking:  
Handtekening en stempel van de geneesheer: Handtekening en stempel van de 

geneesheer:      
 
         
 
 

 
 
De kandidaat die, bij twee achtereenvolgende medische onderzoeken in dezelfde vestiging, niet geschikt werd bevonden of die de 
voorwaarden of beperkingen, toegevoegd aan de geschiktheidsverklaring, betwist, ondergaat op zijn aanvraag dezelfde onderzoeken in een 
andere vestiging van dezelfde of een andere instelling.   
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HOOFDSTUK X  VERVAL – BIJLAGE 6 
 
Erkende instelling … 
 
 
Voornaam:……………………. 
Naam:………………………… 
Adres:……………………….. 
…………………………………. 
Geboortedatum: …/…/…… 
 
 

 
DEELNEMINGSDOCUMENT  PSYCHOLOGISCH ONDERZOEK   

 
GESCHIKTHEIDSBESLISSING: 
Mogelijke beperkingen: 
- Uitsluiting van bepaalde categorieën van voertuigen (*): 
 
- Duur van de proefperiode (*): 
 
- Andere (*): 
 
   Datum:                                                     Handtekening en stempel van de psycholoog: 
 
 
(*) schrap de overbodige vermeldingen 

  
                                               ONGESCHIKTHEIDSBESLISSING: 

Datum van de tweede mislukking:  Datum van de eerste mislukking:  
Handtekening en stempel van de psycholoog: Handtekening en stempel van de 

psycholoog:      
 
         
 
 

 
 
De kandidaat die, bij twee achtereenvolgende psychologische onderzoeken in dezelfde vestiging, niet geschikt 
werd bevonden of die de voorwaarden of beperkingen, toegevoegd aan de geschiktheidsverklaring, betwist, 
ondergaat op zijn aanvraag dezelfde onderzoeken in een andere vestiging van dezelfde of een andere instelling. 
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