FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER
AANVRAAG OM EEN VOORLOPIG RIJBEWIJS
CATEGORIE B – B+E – B met code 96
IK ONDERGETEKENDE
Naam en voornaam:

IN TE VULLEN DOOR DE OVERHEID

Zie keerzijde en vul aan

VOORLOPIG RIJBEWIJS
Cat. :

Geboortedatum en -plaats:

18 M

Nr. identiteitsdocument:
Adres (straat, nr., postbus):
Postnummer + gemeente:
Nr. Rijksregister

Nr : …………………………..
Afgeleverd op: ……………………
De aangestelde

Vraag (1) :

36 M

Model 3

⃝ een voorlopig rijbewijs voor de categorie:
⃝ B 18 M
Zonder begeleider

⃝ B 36 M

⃝ B+E model 3

⃝ B model 3 + code 96

Met begeleider

⃝ de weglating voor één van de hiervoor genoemde categorieën, van de vermelding “automatisch” (code 78) op het rijbewijs
waarvan ik houder ben.
(1) het (de) overeenkomstig(e) vakje(s) aankruisen

Gedaan te ..................................................................., op ................................................. Handtekening van de aanvrager :
IN TE VULLEN DOOR HET EXAMENCENTRUM
1. Examencetrnum dossiernr.:

2. Attest van slagen voor of vrijstelling van
het THEORETISCH EXAMEN (1)

3. Resultaat van de LEESTEST (1)
Gunstig
Ongunstig (2)

CAT. :

STEMPEL

Rijschool nr. : .........................
Datum: ................................
(1) de vrijstelling van dit examen wordt door de
overheid bevestigd

BEGELEIDER 1 (in te vullen indien de aanvrager een model 1 of een model 3 vraagt)

(1) Niet nodig voor houders van een rijbewijs of van
een voorlopig rijbewijs
(2) zie vak III op de keerzijde

Datum en handtekening van de begeleider:

Naam en voornaam:
Geboortedatum:

De Burgemeester
of zijn gemachtigde,
Nr. Rijksregister :

Postnummer + gemeente:
Nr. van het rijbewijs:
of zijn gemachtigde,
Categorie(ën)
:
Gevalideerd door de gemeente van de begeleider………………………, op………………Stempel
BEGELEIDER 2 (in te vullen indien de aanvrager een model 3 vraagt)

Datum en handtekening van de begeleider:
De Burgemeester
of zijn gemachtigde,

Naam en voornaam:
Geboortedatum:

Nr. Rijksregister :

Postnummer + gemeente:
Nr. van het rijbewijs:
Categorie(ën) :
Gevalideerd door de gemeente van de begeleider………………………, op…………………Stempel
Bij de aanvraag om een voorlopig rijbewijs 18 maanden moet een bekwaamheidsgetuigschrift gevoegd worden, afgeleverd door een erkende rijschool.

N02

I. Ik ondergetekende verklaar:
1. als ik kandidaat ben voor het rijbewijs van de categorieën AM, A1, A2, A,, B, B+E, kennis genomen te hebben van de folder met de medische minimumnormen betreffende de lichamelijke en geestelijke geschiktheid voor het besturen van een motorvoertuig en ze begrepen te hebben,
2. kennis genomen te hebben van artikel 24 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer dat de inlevering oplegt van het rijbewijs bij het overheidsorgaan dat het heeft afgeleverd wanneer de lichamelijke of geestelijke geschiktheid niet meer beantwoordt aan de medische minimumnormen.
Datum :
Handtekening :

II. VERKLARING BETREFFENDE DE ALGEMENE LICHAMELIJKE EN GEESTELIJKE GESCHIKTHEID

(alleen voor kandidaten voor het rijbewijs van de categorieën AM, A1, A2, A, B, B+E)
Ik ondergetekende verklaar:
1. geen plotseling kort of langdurig bewustzijnsverlies, duizeligheid, overdreven slaapbehoefte tijdens de dag, bewustzijnsdaling, epilepsie, aandoening of
ingreep aan de hersenen of de schedel, verlamming, gevoelsverlies, evenwichts- en coördinatiestoornis, evolutieve aandoening, belangrijke afwijking in
het gedrag, oordeels-, perceptie- en aanpassingsvermogen, psychomotorische reacties te hebben of gehad te hebben;
2. niet in behandeling opgenomen te zijn of geweest te zijn wegens een geestelijke aandoening;
3. over het normale gebruik van vingers, handen en armen, voeten en benen dan wel van bijhorende gewrichten te beschikken;
4. niet in behandeling te zijn of geweest te zijn wegens een aandoening van hart en bloedvaten, ritme, geleiding en bloeddruk, of geen hartoperatie te hebben
ondergaan;
5. geen diabetes (suikerziekte) te hebben;
6. niet afhankelijk te zijn van het gebruik van alcohol en/of drugs;
7. geen gebruik te maken of niet afhankelijk te zijn van geneesmiddelen, insuline, antidepressieve middelen, middelen tegen epilepsie, antihistaminica,
opwekkende middelen of dergelijke, die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden;
8. geen ernstige nier- of leveraandoeningen te hebben;
9. geen andere afwijkingen, ziektes of implantaten te hebben waardoor het besturen van een motorvoertuig zonder speciale voorzieningen wordt belemmerd
of bemoeilijkt.
Ik bevestig dat deze verklaring oprecht en waarachtig is.

Datum :

Handtekening :

De kandidaat die oordeelt dat hij deze verklaring niet kan ondertekenen, moet een onderzoek ondergaan bij een vrij gekozen arts, die overeenkomstig de
bepalingen van bijlage 6 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, de vereiste adviezen verzamelt en het attest bedoeld in bijlage
6, VII aflevert.
III. VERKLARING BETREFFENDE DE VISUELE FUNCTIES
(alleen voor kandidaten voor het rijbewijs van de categorieën AM, A1, A2, A, B, B+E)

Ik ondergetekende verklaar:
1. al dan niet met behulp van een optische correctie (bril of contactlenzen) over een voldoende gezichtsscherpte, ook 's nachts, te beschikken;
2. niet in behandeling te zijn of geweest te zijn bij een oogarts wegens een oogziekte;
3. geen defect of een vernauwing van het gezichtsveld te hebben.
Ik bevestig dat deze verklaring oprecht en waarachtig is.

Datum :

Handtekening :

De kandidaat die oordeelt dat hij deze verklaring niet kan ondertekenen, OF DIE NIET VOLDOET AAN DE LEESTEST, moet een onderzoek ondergaan bij
een vrij gekozen oogarts, die het attest aflevert bedoeld in bijlage 6, VIII van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs.
IV. VERKLARING BETREFFENDE HET NIET VERVALLEN ZIJN VAN HET RECHT TOT STUREN
Ik verklaar niet vervallen te zijn van het recht om een motorvoertuig van de aangevraagde categorie te besturen en in voorkomend geval voor de herstelonderzoeken in het recht tot sturen geslaagd te zijn.
Datum :
Handtekening :

V. WAARSCHUWING

Al wie een valse verklaring aflegt om een rijbewijs, een voorlopig rijbewijs of leervergunning te bekomen, wordt gestraft met een gevangenisstraf van vijftien
dagen tot zes maanden en met een geldboete van 200 tot 2.000 EUR (verhoogd met de gebruikelijke opdeciemen), of met één van deze straffen alleen. Daarenboven kan de rechter een verval van het recht tot sturen uitspreken, hetzij voorgoed, hetzij tijdelijk voor een duur van ten minste acht dagen en ten hoogste
vijf jaar, en het herstel afhankelijk maken van het slagen voor onderzoek(en).
VI. ALLEEN GELDIG VOOR HET RIJBEWIJS

De aanvraag om een rijbewijs correct ingevuld en ondertekend door de aanvrager en voorzien van de vereiste attesten, moet voorgelegd worden aan het
gemeentebestuur samen met het identiteitsdocument en twee recente foto's van 35 mm op 45 mm, van voren genomen en met bril indien betrokkene er gewoonlijk een draagt. Om gerechtvaardigde godsdienstige of medische redenen, kan een foto met hoofddeksel toegestaan worden, op voorwaarde dat het
gezicht volledig vrij is, d.w.z. het voorhoofd, de wangen, de ogen, de neus en de kin.
VII. BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER
De gegevens die voorkomen op dit formulier zullen behandeld worden voor het beheer van de rijbewijzen en de als zodanig geldende bewijzen door en onder
de verantwoordelijkheid van de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Minister tot wiens bevoegdheid de verkeersveiligheid behoort, overeenkomstig de
bepalingen van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs.
Indien u inzage wenst in de gegevens die u aanbelangen en, in voorkomend geval, een rechtzetting vraagt, kunt u zich richten tot het Directoraat-generaal
Wegvervoer en Verkeersveiligheid – Dienst Rijbewijzen – City Atrium, Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel.
VIII. VERKLARING BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN FOTO EN HANDTEKENING (*)
Ik ondergetekende geef toestemming voor het gebruik van mijn foto en mijn handtekening uit het Register van de Identiteitskaarten of uit het Register van de
Vreemdelingenkaarten.
Datum:
Handtekening:
(*) Enkel in te vullen indien het een voorlopig rijbewijs kaartmodel betreft

