Rijgeschiktheidsattest
In bepaalde gevallen heb je een rijgeschiktheidsattest nodig om een rijbewijs te
bekomen.
RIJBEWIJS OP BASIS VAN RIJGESCHIKTHEIDSATTEST GROEP 1
Bestuurders van voertuigen categorie AM / A1 / A2 / A en B / B+E die een
aandoening hebben die een invloed kan hebben op het rijgedrag (bijvoorbeeld
suikerziekte, epilepsie of een oogaandoening) hebben een rijgeschiktheidsattest
groep 1 nodig.
Het attest wordt opgemaakt door een arts (naar keuze).
De geldigheidstermijn wordt bepaald door de arts.
RIJBEWIJS OP BASIS VAN RIJGESCHIKTHEIDSATTEST GROEP 2
Bestuurders van voertuigen categorie C of D en bestuurders die personen vervoeren
hebben een rijbewijs nodig opgemaakt op basis van een rijgeschiktheidsattest groep
2. Dat zijn







taxidiensten
verhuurdiensten met chauffeur
vervoer van personen in een ambulance
bezoldigd leerlingenvervoer
instructeurs rijscholen
autobuschauffeurs

Het rijgeschiktheidsattest groep 2 mag uitsluitend opgemaakt worden door een
geneesheer van een bevoegde algemene gezondheidsdienst, bijvoorbeeld een
bedrijfsarts of een arts verbonden aan het medisch centrum van de FOD
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu – MEDEX. Voor onze
regio vindt u hen in de Philipssite 3B bus 1 te 3001 Leuven

Het rijgeschiktheidsattest groep 2 is maximum 5 jaar geldig, om medische redenen
kan de termijn verkort worden.
MENSEN MET EEN BEPERKING:
U hebt een medische aandoening waardoor uw een veilige deelname aan het verkeer
in het gedrang komt? Dan evalueert het Centrum voor Rijgeschiktheid en
voertuigAanpassing (CARA) met een multidisciplinair team van artsen, psychologen
en rij-experten de voorwaarden en beperkingen van uw rijbewijs, en de eventuele
aanpassingen aan uw voertuig.
Contact:
CARA@bivv.be
CARA - onderzoek rijgeschiktheid
Tel.: 02 244 15 52

Wil u meer informatie of hulp bij het aanvragen van een rijgeschiktheidsattest, neem contact
op met de dienst Burgerzaken

Contact:
Burgerzaken
Diensthoofd: Magda VANHULST
tel: 016 76 87 62
e-mail: burgerzaken@gemhoegaarden.be
Medewerkers:
Annick ARTS

tel: 016 76 87 61

e-mail: annick.arts@gemhoegaarden.be

Lotte CLAESEN

tel: 016 76 87 60

e-mail: lotte.claesen@gemhoegaarden.be

Eddy JANSSENS

tel: 016 76 87 68

e-mail: eddy.janssens@gemhoegaarden.be

