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RIJGESCHIKTHEIDSATTEST BIJ RIJBEWIJS 
PRINCIPE  
KB Rijbewijs 23 maart 1998 

Om een geldig rijbewijs te hebben moet men naast het slagen in een theoretisch en praktisch 
examen ook medisch geschikt zijn. 
 

Welke medische geschiktheid voor welke categorie rijbewijs? 

Groep 1 Een door de aanvrager van het rijbewijs ondertekende verklaring m.b.t. de 
lichamelijke, geestelijke en visuele geschiktheid is voldoende. 

Groep 2 De medische geschiktheid wordt gestaafd a.d.h.v. een “rijgeschiktheidsattest”.  
Het rijgeschiktheidsattest wordt bekomen na een medisch onderzoek dat aan 
strikte regels gebonden is en enkel uitgevoerd mag worden door welbepaalde 
geneesheren. 

 
Naast ‘medisch geschikt’ wordt ook de term “medische schifting” gebruikt 

MEDISCHE 
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Bij elke categorie motorvoertuig hoort een bepaald rijbewijs. Er is een groep 1 en groep 2 rijbewijzen 
met daarin telkens welbepaalde categorieën motorvoertuigen. De minimumnormen en 
rijgeschiktheidsattesten verschillen per groep 1 of 2.   
 

Groep 1 

Categorie rijbewijs 

AM, A1, A2, A, B, B+E of G (bromfiets, motorfiets, auto, …) 

Medische geschiktheid 

De aanvrager van het rijbewijs ondertekent een verklaring waaruit blijkt dat hij voldoet aan de vereisten 
betreffende rijgeschiktheid. 
De verklaring omvat: 
• een gedeelte betreffende de algemene lichamelijke en psychische geschiktheid; 
• een gedeelte betreffende het gezichtsvermogen. 
De ondertekende verklaring volstaat om een rijbewijs te bekomen en er dient in dit geval geen medisch 
onderzoek plaats te vinden. 

Uitzonderingen 

 

ALS… DAN… 

… de kandidaat oordeelt dat hij het gedeelte van de 
verklaring betreffende de algemene lichamelijke en 
psychische geschiktheid niet kan ondertekenen, 

… kan hij zich laten onderzoeken door een vrij 
gekozen geneesheer en ontvang hiervoor een 
rijgeschiktheidsattest groep 1 (art. 40 §2). 

… de kandidaat oordeelt dat hij: 
 het gedeelte van de verklaring betreffende het 

gezichtsvermogen niet kan ondertekenen, 
  of als hij niet voldoet aan de leestest (de leestest 

is verplicht voor elke kandidaat die geen houder is 
van een Belgisch of Europees rijbewijs). 

… kan hij zich laten onderzoeken door een vrij 
gekozen oogarts en ontvangt een 
rijgeschiktheidsattest groep 1 (art. 40 §2).  

  
 

Geldigheidsduur rijgeschiktheidsattest 

Geldig voor een onbepaalde duur of voor de door de geneesheer aangegeven duur als de toestemming 
tot sturen in de tijd beperkt is. 
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KB Rijbewijs 1998, art. 40 e.v. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relevante documenten 

De kandidaten die onder de uitzonderingen vallen beschikken over één van de volgende 
rijgeschiktheidsattesten: 
• Rijgeschiktheidsattest voor de kandidaat voor het rijbewijs groep 1; 
• Rijgeschiktheidsattest voor de kandidaat voor een rijbewijs van groep 1, afgeleverd door een 

oogarts. 
De kandidaat kan deze documenten bekomen bij een vrij gekozen geneesheer.  

Groep 2 
Categorie rijbewijs 

• C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D of D+E (vrachtwagen, autobus, autocar, …) 
• A1, A2, A, B, B+E wanneer de bestuurder volgende functie heeft: 

 taxichauffeur; 
 chauffeur van verhuurdiensten van voertuigen met chauffeur; 
 het vervoer van personen met ambulances; 
 het bezoldigd leerlingenvervoer; 
 instructeur van een rijschool. 

Medische geschiktheid 

Chauffeurs van groep 2 moeten over een rijgeschiktheidsattest beschikken. Het medisch onderzoek is 
aan strikte regels onderworpen en omvat een geneeskundig onderzoek én een specifiek oogonderzoek. 
 
Het geneeskundig onderzoek wordt uitgevoerd bij welbepaalde geneesheren zoals: 
• van de werkgever de arbeidsgeneesheren van de erkende Dienst voor Preventie en Bescherming op 

het werkvloer; 
• bij een geneesheer van een Administratief gezondheidscentrum van de Federale Overheidsdienst 

Volksgezondheid (Bestuur van de medische expertise Medex); 
• een geneesheer van de centra voor beroepsopleidingen (VDAB, FOREM en IBFFP); 
• een geneesheer van de medische dienst van het leger; 
• een geneesheer van de medische dienst van de federale politie; 
• een geneesheer van een centrum voor leerlingenbegeleiding. 

 
Deze geneesheren bezorgen na het medisch onderzoek een rijgeschiktheidsattest voor groep 2. Bij 
afwijkingen moet de geneesheer de kandidaat doorverwijzen naar een specialist (huisarts, oogarts, 
neuroloog, psychiater, pneumoloog, cardioloog, endocrinoloog, diabetoloog, NKO, internist, arts van 
CARA, …). 
 

Geldigheidsduur 

Geldig voor de duur aangeduid op het attest (max. 5 jaar) 
 

Relevante documenten 

• Eigen verklaring van de kandidaat voor het rijbewijs van groep 2: de gegevens op dit formulier 
worden bijgehouden door het beheer van de medische onderzoeken. De kandidaat kan inzage 
vragen in zijn gegevens; 

• Oogonderzoek: de kandidaat legt aan de geneesheer van het medisch centrum het verslag van een 
oogarts voor; 

• Rijgeschiktheidsattest voor het rijbewijs van groep 2, afgeleverd door een erkende geneesheer. 
 

RESTRICTIECODES  
 
 
 
 

De geneesheer kan op het rijgeschiktheidsattest codes vermelden die de toelating tot het sturen 
afhankelijk stellen van bepaalde voorwaarden of beperkingen, bv.: 

 restricties tijdens het gebruik van het rijbewijs; 
 verplichting tot gebruik van een bepaald type van voertuig; 

http://www.health.belgium.be/eportal/Healthcare/MedicalExpertise/Drivers/index.htm#.U-ywfsaAxoA
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KB Rijbewijs 1998 bijlage 7 

 verplichting tot gebruik van een speciaal aangepast voertuig; 
 verplichting tot gebruik van een voertuig uitgerust met een automatische schakeling.  
Deze codes worden overgenomen op het rijbewijsdocument.  

BELANG voor 
UITZENDSECTOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Codex art. I.4-14 §1, 2e lid 

 
 

 
Opmerking: De houder van een rijbewijs dient zelf de geldigheidsduur ervan op te volgen! 

Procedure rijgeschiktheidsattest - groep 2 
Eerste rijbewijs 

1. De kandidaat, bv uitzendkracht chauffeur, haalt een aanvraagformulier voor het specifieke 
rijbewijs bij zijn gemeente. 

2. De uitzendconsulent vraagt het medisch onderzoek aan bij de externe dienst PBW. 
3. De arbeidsgeneesheer verwijst de kandidaat, indien nodig naar een specialist. 
4. Het attest dat de arbeidsgeneesheer aflevert bevat: 

 de uiterste geldigheidsdatum van het rijgeschiktheidsattest; 
 eventueel de voorwaarden waaronder de kandidaat gemachtigd is te sturen, in de 

vorm van codes overgenomen op het rijbewijs. 
5. De kandidaat gaat met dit rijgeschiktheidsattest naar de gemeente om vervolgens het het 

rijbewijs te verkrijgen. 
 

Verlenging van een rijbewijs 

• Wanneer het rijbewijs vervallen is moet er opnieuw een medisch onderzoek gebeuren bij een 
erkende geneesheer. De stappen 2-3-4 worden opnieuw doorlopen. De kandidaat moet dan 
vervolgens het nodige doen om bij de gemeente zijn rijbewijs te verlengen. 

RIJGESCHIKTHEIDS-
ATTEST  
 Géén GEZONDHEIDS-
 FORMULIER 
 
 
 
 
 
Codex art. I.4-1, 1° 

 
Opmerking:  
Wanneer een werkgever het vervoer van werknemers organiseert en de chauffeur is ook een werknemer van 
deze onderneming, dan moet deze geen rijgeschiktheidsattest hebben. Het besturen van dit voertuig wordt 
daarentegen wel beschouwd als een veiligheidsfunctie: de werkgever moet dus een voorafgaand 
gezondheidstoezicht organiseren voor deze werknemer voor het risico “veiligheidsfunctie”. 

Rijgeschiktheidsattest Gezondheidsformulier 

- bewijs medische geschiktheid in het kader 
van regelgeving “Rijbewijs”, 

- attest medische geschiktheid wordt 
aangeduid op het rijbewijs 

- duur: max. 5 jaar  
 
 

- document ontvangen na gezondheidsonderzoek 
in het kader van de Welzijnswet werknemers 
van 1996,  

- bewijs van medische geschiktheid voor de 
aangeduide gezondheidsrisico’s op de 
werkpostfiche, 

- resultaat en duur medische geschiktheid wordt 
opgenomen in de Centrale Gegevensbank  
(PI-M). 

Wie betaalt attest? • Het rijgeschiktheidsattest wordt opgelegd door de wetgeving i.v.m. het rijbewijs en niet door de 
welzijnswet. De kosten zijn in principe ten laste van de bezitter van het rijbewijs. Voor 
beroepschauffeurs kunnen in de praktijk wel afspraken worden gemaakt tussen werkgever en 
werknemer. 

• Het feit dat de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer het vereiste attest voor het bekomen van 
het rijbewijs mag uitschrijven, maakt het wel mogelijk dat dit onderzoek tegelijkertijd kan 
worden uitgevoerd met een gezondheidsonderzoek opgelegd in het kader van de 
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welzijnswetgeving, bv. veiligheidsfunctie.  
• Bij de afspraken tussen uitzendbureau en uitzendkracht wordt in de praktijk dikwijls onderscheid 

gemaakt tussen werknemers die reeds geruime tijd voor het uitzendbureau werken en wiens 
rijbewijs moet hernieuwd worden en nieuwe kandidaten die zich aanbieden. 

SANCTIES 

Wet over het wegverkeer 
van 1968, art. 30 

• De bestuurder zonder geldig rijbewijs: 
 is wettelijk strafbaar en krijgt een geldboete en/of gevangenisstraf. Daarnaast kan ook een 

verval van het sturen uitgesproken worden. 
 loopt het risico op zware financiële gevolgen omdat men ook voor de verzekering met een 

geldig rijbewijs moet rijden. Bij een ongeluk kan de verzekeraar een deel van de schade van 
de bestuurder terugvorderen. 

• De werkgever: 
 kan burgerlijk aansprakelijk gesteld worden vermits hij het vervoer organiseert en het 

voertuig toevertrouwt aan iemand die niet in het bezit is van een rijbewijs. 

INFO Zie site FOD Mobiliteit: http://mobilit.belgium.be/nl 

REGELGEVING KB van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs(tot en met de wijziging van 25 augustus 2015); 

Codex I.4 - Maatregelen in verband met het gezondheidstoezicht op de werknemers; 

KB van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van 
categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E (tot en met de wijziging van 25 augustus  2015); 

Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer (tot en met de wijziging van 14 mei 2014); 

Codex X.2 - Uitzendarbeid.  

Draagwijdte en doelstelling van de circulaire 

Een circulaire herneemt de inhoud van een besluit in eenvoudige en klare taal. De informatie opgenomen in deze circulaire wordt gegeven ten louter indicatieve titel en 
houdt geenszins een raad of juridisch advies in. Preventie en Interim wijst elke aansprakelijkheid af voor enige schade die zou volgen, rechtstreeks of onrechtstreeks, uit 
een vergissing of een weglating in deze circulaire. Het gebruik van deze circulaire behoort tot de exclusieve verantwoordelijkheid van de lezer. 

http://mobilit.belgium.be/nl

