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INTRODUCTIE
INTRODUCTIE
Momenteel is er een emailbericht dat als een kettingbrief rijbewijshouders ervoor waarschuwt hun
oude, papieren rijbewijs, niet om te wisselen. Men zou volgens de mail het rijbewijs elke vijf jaar
moeten hernieuwen en een medisch onderzoek moeten ondergaan. Deze informatie is echter
onvolledig en daardoor misleidt ze heel wat houders.

Publiek

We bevelen in tegenstelling daarmee voor bepaalde rijbewijscategorieën ten stelligste aan om het
rijbewijs in te ruilen voor het bankkaartmodel wanneer men in het buitenland wil sturen. Er werden
al herhaaldelijk problemen gemeld met de oude (papieren) rijbewijzen voor wat betreft de
categorieën A, A1 en A2 naar aanleiding van controles door buitenlandse politiediensten.
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RIJBEWIJSGROEPEN
Vooreerst herinneren we aan enkele begrippen uit de rijbewijswetgeving:
Rijbewijscategorieën worden in twee groepen ingedeeld:
Groep 1 = de categorieën AM, A1, A2, A, B, BE en G.
Groep 2 = de categorieën C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E en DE. In deze groep maakt men ook nog een
onderscheid tussen de Groep C of D.

VERSCHILLENDE GELDIGHEIDS
GELDIGHEIDSDATUMS
HEIDSDATUMS

OMGERUILD BUITENLANDS
BUITENLANDS RIJBEWIJS

Op een rijbewijs kunnen verschillende vervaldatums
voorkomen. We onderscheiden de administratieve geldigheid
van het document die op de voorzijde is aangebracht en de
geldigheid van de categorieën die op de achterzijde achter
elke categorie wordt vermeld.

Wanneer een buitenlands rijbewijs omgeruild wordt voor een
dat in België wordt afgegeven, dan zullen de
geldigheidsdatums van de verschillende categorieën, de
datums vermeld op het buitenlands rijbewijs nooit
overschrijden

BRONNEN:
DE ADMINISTRATIEVE GELDIGHEID
GELDIGHEID
De administratieve geldigheid van het document bedraagt in
principe 10 jaar. De administratieve geldigheid van het
rijbewijs van kandidaat vluchtelingen is beperkt tot één jaar.
De termijn is hernieuwbaar.

Op de site van de FOD mobiliteit is er een uitgebreide
omzendbrief te vinden die bestemd is voor de
gemeentebesturen. Vooral de hoofdstukken 21 en 22 zijn met
betrekking tot dit onderwerp interessant, uitgebreid
gedocumenteerd en geïllustreerd.
Meer weten? Ga naar:
http://www.mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/rijbewijs/ge
meentes/omzendbrieven/

BELANGRIJKE OPMERKING
OPMERKING:
Deze tekst handelt enkel over de geldigheidsduur van het
rijbewijs op het ogenblik van publicatie. Voor aanvullende en
volledige informatie verwijzen we naar de broninformatie
hierboven.

GELDIGHEID
GELDIGHEID VAN DE CATEGORIEËN GROEP 1:
1
In principe zijn de rijbewijscategorieën van de groep 1
permanent geldig.
Op de permanente geldigheid van het rijbewijs van groep 1
bestaan een aantal uitzonderingen. Dit gaat meestal om
medische redenen die opgesomd zijn in de bijlagen van het
KB.
Heeft de houder een geneeskundig onderzoek ondergaan
voor uitvoeren van bepaalde vervoerdiensten
(overeenkomstig art 43 KB 23 maart 1998) dan is voor het
uitvoeren van die diensten beperkt tot maximaal 5 jaar. Het
rijbewijs blijft wel geldig voor het besturen van die voertuigen
in andere omstandigheden: de administratieve geldigheid
blijft 10 jaar.

Door het voortdurend evolueren van de wetgeving over het
rijbewijs, kan Centrex-wegverkeer onmogelijk garanderen dat
deze tekst na de datum van publicatie nog steeds actueel is.
Brussel, 3 maart 2015.

GELDIGHEID VAN DE CATEGORIEËN
CATEGORIEËN GROEP 2:
2
De geldigheid van de rijbewijscategorieën van de groep 2 is
afhankelijk van een geneeskundig onderzoek
(overeenkomstig art 42 KB 23 maart 1998) dat geldt voor een
maximum termijn van 5 jaar. Wanneer een houder de
geldigheid van de categorieën uit groep 2 niet hernieuwt, dan
blijft het rijbewijs enkel geldig voor de categorieën uit groep 1
zolang de administratieve geldigheid niet overschreden is.

Centrex wegverkeer ondersteunt alle terreinwerkers en haar
partners met kennis en expertise. Heeft u nog vragen of
opmerkingen in verband met deze materie, stuur ons een
mailtje via:

centrex.traffic@police.belgium.eu.
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