BELGISCH STAATSBLAD — 01.10.2020 — MONITEUR BELGE
Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2020.
Art. 3. De Minister van Verkeersveiligheid is belast met de uitvoering van dit besluit.
Namen, 24 september 2020.
Voor de Regering:
De Minister-President,
E. DI RUPO
De Minister van Ambtenarenzaken, Informatica, Administratieve Vereenvoudiging, belast met Kinderbijslag,
Toerisme, Erfgoed en Verkeersveiligheid,
V. DE BUE

Bijlage bij het besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het
rijbewijs
″ XII. Rijgeschiktheidsattest voor het rijbewijs van groep 1 afgeleverd door de geneesheer van het centrum
verantwoordelijk voor de beoordeling van de rijgeschiktheid
Ik, ondergetekende, Dokter ..................................., geneesheer van het centrum bedoeld in artikel 45 van het
koninklijk besluit van 23 maart 1998, verklaart dat ikzelf en/of andere geneesheren de hieronder vermelde kandidaat
hebben onderzocht en/of dat deze kandidaat een praktisch rijexamen heeft afgelegd met een voertuig van groep 1.
Op basis van de examens en/of het praktisch rijexamen, overeenkomstig de bepalingen van bijlage 6 van het
koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, verklaar ik de kandidaat voor de volgende categorie(ën):
uAM
uA1
uA2
uA
uB
uB+E
uG
u niet rijgeschikt
u Rijgeschikt, zonder aanpassing, voorwaarde of beperking
u Rijgeschikt onder de volgende voorwaarden of beperkingen:
Voorwaarden betreffende de bestuurder (om medische redenen):
o Code 02. Gehoorprothese/hulp communicatie
o Code 03.01 Prothese/orthese arm in combinatie met .......
Code a: links; Code b: rechts; Code c: hand
o Code 03.02 Prothese/orthese been in combinatie met .......
Code a: links; Code b: rechts; Code d: voet
Beperkingen:
o Code 61. Alleen rijden bij daglicht (bijvoorbeeld, één uur na zonsopgang tot één uur voor
zonsondergang)
o Code 62. Alleen rijden binnen een straal van ... km vanaf de woonplaats van de rijbewijshouder of
alleen binnen de stad/regio
o Code 63. Alleen rijden zonder passagiers
o Code 65. Rijden alleen toegestaan in gezelschap van een andere houder van een rijbewijs van op zijn
minst dezelfde categorie
o Code 66. Rijden zonder aanhangwagen
o Code 67. Rijden op snelweg niet toegestaan
o Code 68. Alcohol niet toegestaan
u Rijgeschikt mits volgende aanpassingen:
o Code ...........................................
o Code ...........................................
o Code ...........................................
Het rijgeschiktheidsattest geleverd door de oogarts wordt in bijlage ingevoegd: c Ja c Nee
Dit rijgeschiktheidsattest heeft:
u Een onbeperkte geldigheid
u Een geldigheid beperkt tot en met ........................
Ik verklaar dat ik de medische adviezen die mij ter beschikking worden gesteld in het dossier van de kandidaat
zal bewaren voor een periode van 6 jaar.
Identificatie van de kandidaat

Identificatie van de geneesheer

Naam:

Naam:

Voornaam:

RIZIV-nummer:

Geboortedatum:
Rijksregisternummer (facultatief)
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Datum:
Handtekening van de geneesheer

69205

