
Medische 
Rijgeschiktheid

de rol van de arts 

de rol van het CARA



Rijden en het Rijbewijs
▸Wie heeft een Rijbewijs nodig?

▸Waarom heb je een Rijbewijs nodig?

▸Hoe krijg/hou je een Rijbewijs?



Rijden en het Rijbewijs

Wie heeft een Rijbewijs nodig?

▸de meeste bestuurders 

(wie niet: bromfiets klasse A, geboren voor 14/02/ 1961 AM, voortbewegingstoestellen, begeleider 
van dieren, …)

▸wie met een gemotoriseerd voertuig wil rijden 

(cat. AM, B, …)



Rijden en het Rijbewijs

Wie heeft een Rijbewijs nodig?

• Rijbewijzen 

• Groep 1:

Categorie: AM, A1, A2, A, B, B+E, G

• Groep 2:

Categorie: C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, B bezoldigd vervoer

Wat ook? evt. zonder Rijbewijs?

Verantwoordelijkheid van bestuurder (Art. 8.3 VR)



… de bestuurders …

Art. 8.3

Elke bestuurder moet in staat zijn te sturen en de vereiste lichaamsgeschiktheid en de 
nodige kennis en vaardigheid bezitten.

Hij moet steeds in staat zijn alle nodige rijbewegingen uit te voeren en voortdurend zijn 
voertuig of zijn dieren in de hand te houden. 

KB van 1 december 1975 . Algemeen reglement op de 

politie van het wegverkeer en van het gebruik van de 

openbare weg. (Verkeersreglement)

Rijden en het Rijbewijs



Rijden en het Rijbewijs

Waarom heb je een Rijbewijs nodig?

▸het is een wettelijke vereiste

▸het is een voorwaarde om van de rechten van de verzekering te kunnen genieten 
(Burgerlijke Aansprakelijkheid; de zogenaamde ‘groene kaart’)



Rijden en het Rijbewijs

Hoe krijg/hou je een Rijbewijs?: procedure

▸het is een voorrecht (geen basisrecht)

▸het is als het ware een ‘diploma’

Bron: www.benthemgratama.nl



Rijden en het Rijbewijs

Hoe krijg/hou je een Rijbewijs?: procedure

Voorwaarden:

1. Theorie examen

2. Praktijk examen

3. Medische voorwaarden



Rijden en het Rijbewijs

Hoe krijg/hou je een Rijbewijs?: procedure

Wet betreffende politie over wegverkeer art. 23:

▸niet vervallen van het recht tot sturen

▸geslaagd in een theorie examen: kennis

▸geslaagd in een praktisch examen: vaardigheid

▸verklaring ondertekend niet te lijden aan één van de lichaamsgebreken of aandoeningen / 
verplichting om een geneeskundig onderzoek te ondergaan

▸ groep 1 : onderzoek bij arts naar keuze

▸ groep 2 : onderzoek bij aangesteld arts



Rijden en het Rijbewijs

Hoe krijg/hou je een Rijbewijs?: procedure

Op de aanvraag voor een voorlopig rijbewijs als op de aanvraag voor een rijbewijs
ondertekent men 3 verklaringen:

1. verklaring dat men als kandidaat voor het rijbewijs … kennis genomen heeft van de 
folder met de medische minimumnormen betreffende de lichamelijke en geestelijke
geschiktheid voor het besturen van een motorvoertuig en ze begrepen heeft.

2. verklaring betreffende de algemene lichamelijke en geestelijke geschiktheid. 

3. verklaring betreffende de ogen. 





Rijden en het Rijbewijs

Wie heeft een Rijbewijs nodig?

▸Wie oordeelt dat hij deze verklaringen niet kan ondertekenen moet een onderzoek
ondergaan bij een vrij gekozen arts. 

▸Die geneesheer kan dan een rijgeschiktheidsattest voor de groep 1 afgeven, eventueel
op grond van adviezen die hij nodig acht; behalve in het geval bedoeld in artikel 45 .

artikel 45:

Als de arts een vermindering van de functionele vaardigheden … vaststelt tengevolge

van een aantasting van het musculo-skelettaal systeem, van een aandoening van het 

CZS of het PZS of van elke andere aandoening waardoor een beperking ontstaat van 

zijn motorische controle, zijn waarnemingen of zijn gedrag en beoordelingsvermogen, 

verwijst hij naar … het CARA.



Wie dus ‘geneeskundig’ 'niet in orde' is, 
mag niet rijden.



Wat?

▸beschikken over de vereiste lichamelijke en geestelijke geschiktheid om veilig aan 
het huidige verkeer te kunnen deelnemen

▸kan men zien als een voorwaarde voor het aanleren of behouden van de 
rijvaardigheid, waarbij een grote rijvaardigheid soms een verminderde geschiktheid 
kan compenseren.



Rijdt u mee?



Waarom?

▸Het in stand houden en verbeteren van de individuele en professionele mobiliteit van 
betrokkene, het beschermen van zijn gezondheid en veiligheid en de verkeersveiligheid 
van al de andere weggebruikers.

▸verkeersrisico's te onderkennen en de ernst ervan te beoordelen,

▸controle over hun voertuig te hebben om geen gevaarlijke situaties te scheppen, en 
adequaat te reageren wanneer dergelijke situaties zich voordoen,

▸de verkeersregels in acht te nemen, met name die welke gericht zijn op het voorkomen 
van verkeersongevallen en het verzekeren van een vlotte doorstroming van het verkeer



Waarom?

▸rekening te houden met alle factoren die het rijgedrag nadelig beïnvloeden (alcohol, 
vermoeidheid, verminderd gezichtsvermogen, enz.), teneinde volledig in staat te blijven 
tot veilig rijgedrag

▸bij te dragen tot de veiligheid van alle weggebruikers, in het bijzonder de zwakste en 
kwetsbaarste, door naar behoren rekening te houden met de medeweggebruikers.

▸deelname aan het verkeer, veilig voelen,  defensief, sociaal, adaptief,  …



Medische voorwaarden

▸Koninklijk Besluit van 23 maart 1998 betreffende het Rijbewijs

▸Bijlage 6: Minimumnormen en attesten inzake de lichamelijke en geestelijke 
geschiktheid voor het besturen van een motorvoertuig

▸functionele stoornissen en aandoeningen … uitsluiting tot gevolg

▸geneeskundige normen

▸rijbewijs en voorlopig rijbewijs



Medische voorwaarden



Medische voorwaarden

KB van 23/03/1998 betreffende het RB (Bijlage 6)

▸ De rijgeschiktheid wordt bepaald na een grondig geneeskundig onderzoek waarbij alle 
middelen die de geneeskunde biedt aangewend kunnen worden.

▸ De geneesheer houdt bij zijn beoordeling rekening met de categorie of subcategorie 
waarvoor het rijbewijs wordt aangevraagd en de omstandigheden waarin dit laatste zal 
worden gebruikt. Voor de kandidaten van groep 2, dient hij speciaal rekening te houden 
met de bijzondere risico’s en gevaren die verband houden met het besturen van 
voertuigen van deze categorieën en de subcategorieën en de mogelijke belemmering 
ervan door de functiestoornissen of aandoeningen



Medische voorwaarden

KB van 23/03/1998 betreffende het RB (Bijlage 6)

▸ Bij de vaststelling van een behandeling of het voorschrijven van geneesmiddelen gaat 
de geneesheer na wat de invloed van de behandeling, van elk geneesmiddel afzonderlijk 
of van de combinatie met andere geneesmiddelen of alcohol op het rijgedrag is. De 
geneesheer licht zijn patiënt in over de mogelijke gevolgen voor zijn rijgedrag en wijst 
hem op zijn eventuele verplichtingen betreffende het gebruik van zijn rijbewijs



Medische voorwaarden

Hoe?

▸inschatten van de invloed op de rijgeschiktheid

▸inschatten van de evolutie van de aandoening

▸inschatten van de invloed van tijdelijke omstandigheden (bijvoorbeeld temperatuur, 
stress, ‘normale’ situaties) en gebeurtenissen… op de rijgeschiktheid

▸inschatting van de besturingsmoeilijkheid van bepaalde voertuigen op de rijgeschiktheid



Medische voorwaarden

KB van 23/03/1998 betreffende het RB (Bijlage 6)

II. Normen betreffende de fysieke en geestelijke geschiktheid

1. Neurologische aandoeningen

2. Geestelijke aandoeningen

3. Epilepsie

4. Pathologische somnolentie

5. Locomotorische aandoeningen

6. Aandoeningen van hart en bloedvaten

• Ritme en geleiding

• Bloeddruk

• Coronair stelsel en myocard

7. Diabetes mellitus

8. Aandoeningen van het gehoor en vestibulair systeem



Medische voorwaarden

KB van 23/03/1998 betreffende het RB (Bijlage 6)

III. Normen betreffende de visuele functies

1. Algemene bepalingen

2. Centrale gezichtsscherpte van ver

3. Het gezichtsveld

4. Kleurzin

5. Zicht bij schemerlicht

IV. Normen betreffende het gebruik van alcohol, psychotrope stoffen en geneesmiddelen

1. Psychotrope stoffen en geneesmiddelen

2. Alcohol

V. Normen betreffende nier- en leveraandoeningen

VI. Implantaten



Medische voorwaarden

Welke arts?  

▸Omnipracticus - Specialist -> Concluderend arts

Concluderende arts

▸de arts die al de medische besluiten – attest van rijgeschiktheid per specialiteit –
verzamelt en op basis hiervan een rijgeschiktheidsattest model VII aflevert; met de 
voorwaarden en beperkingen.

▸Deze attesten worden door de concluderende arts minstens 6 jaar bewaard in het dossier 
van de patiënt.



ALLE criteria !

Medische voorwaarden

KB van 23/03/1998 betreffende het RB (Bijlage 6)

Concluderende arts (Model VII):





Medische voorwaarden

Verplichtingen van de arts:

▸Meldingsplicht t.o.v. zijn patiënt door de arts (art.46 §1 KB 23/3/1998).

▸Aansprakelijkheid van de arts bij het niet inlichten van de  patiënt.

▸Aanbeveling van de Orde van Geneesheren m.b.t. het inlichten  van de Procureur DK.



Medische voorwaarden

KB van 23/03/1998 betreffende het RB

Art 46:

▸Indien de geneesheer … vaststelt dat de houder van een rijbewijs niet meer beantwoordt 
aan de in bijlage 6 vastgestelde geneeskundige normen, moet hij de belanghebbende op 
de hoogte stellen van de  verplichting om zijn rijbewijs overeenkomstig de bepalingen van 
artikel 24 in te leveren … .

Arrest Hof van beroep Antwerpen 31/03/1998:

Informatieplicht moet in redelijkheid beoordeeld worden en kan niet worden ingeroepen wanneer de 

patiënt door eigen ervaring en kennis reeds op de hoogte is van de risico’s



Medische voorwaarden

Wet betreffende de politie over het wegverkeer

Wegverkeerwet:

Art. 24

▸verplicht inleveren binnen de 4 werkdagen na de dag van kennisname van het 
lichaamsgebrek of kwaal.

▸Het ingeleverde rijbewijs kan terug bekomen worden op basis van een medisch attest van 
rijgeschiktheid.



Medische voorwaarden

Aanbeveling van de Orde van Geneesheren m.b.t. het inlichten van de Procureur:

“Indien U gewetensvol besluit dat de betrokken persoon een ongeval kan veroorzaken met 
zware gevolgen voor hem/haarzelf of voor derden, rechtvaardigt deze noodsituatie” dat u de
Procureur des Konings op de hoogte brengt van uw twijfels in verband met de 
rijgeschiktheid van deze persoon” (15/12/1990)



Medische voorwaarden

Enkele nuttige documenten:

▸KB 23 maart 1998, bijlage 6, Model VII of VIII

▸http://www.wegcode.be/wetteksten/secties/kb/kb-230398/662-bijlage6

EigenVerklaring

Zie nieuwe website: Vias Institute

of op het CARA secretariaat: 02 244 1552

CARA@vias.be



…



het CARA

▸Wie of wat is het CARA?

▸Waarom kom je naar het CARA?

▸Wat gebeurt er op het CARA?





het CARA

Wie of wat is het CARA?

▸Centrum voor Rijgeschiktheid en Voertuigaanpassingen

▸Bevoegdheid*: 

▸KB 23 maart 1998*

▸MB 27 maart 1998*

▸Afdeling van het Vias Institute



het CARA

Waarom kom je naar het CARA?

▸bepalen van de rijgeschiktheid

▸bepalen van de aanpassingen

▸bepalen van de voorwaarden en beperkingen

▸in sommige gevallen verplicht, in andere ter ondersteuning, als bijkomend advies, …

▸krijgen van het Rij(on)geschiktheidsattest 



het CARA

Waarom kom je naar het CARA?

▸een aantasting van het musculo - skeletaal systeem

▸een aandoening van het centraal of perifeer zenuwstelsel of elke andere aandoening 
waardoor een beperking ontstaat van de 

▸motorische controle,

▸de waarnemingen

▸het gedrag en het beoordelingsvermogen,

▸aangeboren of verworven, ook t.g.v. een veroudering.

▸stoornissen in gezichtsveld en –scherpte

▸implantaten



het CARA

Wat gebeurt er op het CARA?

▸Aanmelding
(eigen initiatief, doorverwijzing door …)

▸Medische Informatie 
wordt aangeleverd (EV/MV)

▸Beslissing procedure: welke onderzoeken?

▸CARA of ‘Mobiele Antenne’?

▸CARA 

▸Arts

▸Psycholoog

▸Praktische Rijgeschiktheidsdeskundige

▸Beslissing Rijgeschiktheid



het CARA

Wat gebeurt er op het CARA?

▸Arts: Medisch Onderzoek

▸Psycholoog: (Neuro)psychologisch Onderzoek

▸visuo-spatieel functioneren, aandachtsfunctioneren, 
flexibiliteit, planning, oordeelsvermogen …

▸Praktische Rijgeschiktheidsdeskundige (aanpassingsdeskundige): Praktische Rijproef

▸praktische proef op de weg

▸wagen met dubbele bediening

▸moeilijkheidsgraad opbouwen

▸rekening houden met 
compensatiemogelijkheden



het CARA

Wat gebeurt er op het CARA?



het CARA

Wat gebeurt er op het CARA?

▸Beslissing Rijgeschiktheid

▸Multidisciplinair team: medische, psychologische en rij-praktische elementen

▸Oordeel: 

▸Eventueel volgen van 10 uur rijles (ONZE vraag!)

▸Niet Rijgeschikt: gevolgen! (art. 24 WvW)

▸Wel Rijgeschikt: voorwaarden en beperkingen?



Wat gebeurt er op het CARA?

▸Voorwaarden en Beperkingen:

▸Rijbewijs: geen  zwart       wit

▸Europese mogelijkheid (91/439/EEC, 2006/126/EC)

▸Categorieën

▸Geldigheidsduur

▸Codes

het CARA





het CARA

Wat gebeurt er op het CARA?

Voorwaarden en Beperkingen:

Codes (bijlage 7)

▸Bestuurder: bril, prothese, beperkte rijbevoegdheid (61-69)

▸Aanpassingen voertuig: versnellingsbak, koppeling, rem-, acceleratie-systeem, 
bedieningsorganen, stuurinrichting, bestuurdersstoel, spiegels, … .



I. Geharmoniseerde codes van de gemeenschap

Bestuurder (medische redenen)

01. Correctie en/of bescherming van het gezichtsvermogen

▸01.01 Bril

▸01.02 Contactlenzen

▸01.05 Ooglap

▸01.06 Bril of contactlenzen

▸01.07 Specifiek gezichtshulpmiddel

02. Gehoorprothese/hulp communicatie

03. Prothese/orthese van de ledematen

▸03.01 Prothese/orthese arm(en)

▸03.02 Prothese/orthese be(e)n(en)



I. Geharmoniseerde codes van de gemeenschap

60. Codes voor beperkt gebruik

61 Alleen rijden bij daglicht (vanaf één uur na zonsopgang tot één uur voor 
zonsondergang)

62 Alleen rijden binnen een straal van ... km vanaf de woonplaats van de rijbewijshouder of alleen
binnen de stad/streek...

63 Alleen rijden zonder passagiers

64 Rijden met maximale snelheid van ... km per uur

65 Rijden alleen toegestaan in gezelschap van andere rijbewijshouder

66 Rijden zonder aanhangwagen

67 Rijden op snelweg niet toegestaan

68 Alcohol niet toegestaan

69 Alleen rijden met voertuigen uitgerust met alcoholslot …

Aanpassingen voertuig.

10. Aangepaste versnellingsbak

10.02 Automatische schakeling



I. Geharmoniseerde codes van de gemeenschap

15. Aangepaste koppeling

20. Aangepaste remsystemen

25. Aangepaste acceleratiesystemen

30. Aangepaste rem- en acceleratiesystemen, gecombineerd

31. Aangepaste pedalen en pedaalbescherming

32. Gecombineerde bedrijfs- en acceleratiesystemen

33. Gecombineerde bedrijfs-, acceleratie, en besturingssystemen

35. Aangepaste bedieningsorganen (verlichting, ruitenwisser, ruitensproeier, claxon, 
richtingaanwijzers, enz.)

40. Aangepaste stuurinrichting

40.01 stuurinrichting met maximale bedieningskracht van … N

40.11 hulpmiddel op stuurwiel



I. Geharmoniseerde codes van de gemeenschap

42. Aangepaste hulpmiddelen voor zicht naar achteren/opzij

43. Aangepaste bestuurdersstoel

44. Aanpassingen van het motorrijwiel

45. Motorrijwiel uitsluitend met zijspan

46. Alleen driewielers

47. … ‘geen balansvoertuigen’ …

50. Alleen het voertuig met chassisnummer (voertuigidentificatienummer, VIN)





het CARA

Rijgeschikheid / Alternatieven

▸Mobiliteit: 

▸de auto

▸de fiets (geen BA, Art. 8.3)

▸de brommer (Cat. AM: klasse A & B, Med. Crit.)

▸de auto ‘zonder nummerplaat’ (brommer)



Nuttige websites

www.vias.be            www.wegcode.be         www.mobilit.fgov.be

http://departement-mow.vlaanderen.be/nl http://www.goca.be/



Enkele aanpassingen

Hulpmiddel op stuur



Enkele aanpassingen

Gaspedaal links



Enkele aanpassingen

Gas en rem aan stuur – mechanisch systeem



Enkele aanpassingen



Enkele aanpassingen



Enkele aanpassingen



Enkele aanpassingen



Enkele aanpassingen





Contact
Belgisch instituut voor de verkeersveiligheid VZW

Haachtsesteenweg 1405, 1130 Brussel

Website: www.bivv.be

Centrum Rijgeschiktheid - Afdeling CARA

02 244 1552

CARA@bivv.be

Vias Institute

Haachtsesteenweg 1405, 1130 Brussel

Website: www.vias.be

Centrum Rijgeschiktheid - Afdeling 

CARA

02 244 1552

CARA@vias.be

Afdelingshoofd  CARA

Mark Tant, PhD

mark.tant@vias.be
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