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WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN
LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS
MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN,
BUITENLANDSE HANDEL
EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES,
DU COMMERCE EXTERIEUR
ET DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT

N. 98 — 1105
[S − C − 98/15037]
19 JANUARI 1998. — Wet betreffende het statuut in België van de
Hoge Vertegenwoordiger die belast is met de uitvoering op
burgerlijk gebied van het Vredesakkoord voor BosniëHerzegovina (1)

F. 98 — 1105
[S − C − 98/15037]
19 JANVIER 1998. — Loi relative au statut en Belgique du Haut
Représentant chargé de la mise en application, dans le domaine
civil, de l’Accord de paix pour la Bosnie-Herzégovine (1)

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la
Constitution.

Art. 2. De Hoge Vertegenwoordiger geniet voor het uitoefenen van
de taken die eigen zijn aan zijn opdracht en voor de duur ervan de
juridische handelingsbevoegdheid die resolutie S/1031 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van 15 december 1995 hem toekent.

Art. 2. Il est reconnu au Haut Représentant, dans l’exercice des
fonctions inhérentes à sa mission et pour la durée de celle-ci, la capacité
juridique que lui confére la résolution S/1031 du Conseil de Sécurité
des Nations Unies du 15 décembre 1995.

(1) Zie noot op de volgende bladzijde.

(1) Voir note à la page suivante.
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Art. 3. De Hoge Vertegenwoordiger, zijn lokalen, archieven en
andere eigendommen genieten dezelfde voorrechten en immuniteiten,
met inbegrip van de nationale fiscale voordelen, als die toegekend aan
een diplomatieke zending overeenkomstig het Verdrag van Wenen
inzake diplomatiek verkeer van 18 april 1961.

Art. 3. Le Haut Représentant, ses locaux, archives et autres propriétés jouissent des mêmes privilèges et immunités, y inclus les
avantages fiscaux nationaux, que ceux accordés à une mission diplomatique conformément à la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques du 18 avril 1961.

Art. 4. Aan de Hoge Vertegenwoordiger en aan de leden van zijn
beroepspersoneel en aan de leden van hun familie worden dezelfde
voorrechten en immuniteiten, met inbegrip van de nationale fiscale
voordelen, toegekend als die welke de diplomatieke ambtenaren en
hun familie genieten overeenkomstig het Verdrag van Wenen inzake
diplomatiek verkeer van 18 april 1961.

Art. 4. Au Haut Représentant et aux membres professionnels de son
personnel et aux membres de leur famille sont accordés les mêmes
privilèges et immunités, y inclus les avantages fiscaux nationaux, que
ceux dont jouissent les agents diplomatiques et leur famille conformément à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du
18 avril 1961.

Aan de andere personeelsleden van de Hoge Vertegenwoordiger en
aan hun familie worden dezelfde voorrechten en immuniteiten, met
inbegrip van nationale fiscale voordelen, toegekend als die welke de
leden van het administratief en technisch personeel en hun familie
genieten overeenkomstig het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek
verkeer van 18 april 1961.

Aux autres membres du personnel du Haut Représentant et à leur
famille sont accordés les mêmes privilèges et immunités, y inclus les
avantages fiscaux nationaux, que ceux dont jouissent les membres du
personnel administratif et technique et leur famille conformément à la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961.

Art. 5. De Belgische onderdanen en de permanente verblijfhouders
in België genieten die voordelen, voorrechten en immuniteiten niet.

Art. 5. Les ressortissants belges et les résidents permanents en
Belgique ne jouissent pas des avantages, privilèges et immunités.

Zij genieten evenwel immuniteit van rechtsmacht met betrekking tot
handelingen die zij bij de uitoefening van hun officiële functie
verrichten, met inbegrip van hun uitlatingen en geschriften.

Toutefois, ils bénéficieront de l’immunité de juridiction pour les actes
accomplis en leur qualité officielle, y compris leurs paroles et écrits.

Art. 6. De voorrechten en immuniteiten worden uitsluitend toegekend om de Hoge Vertegenwoordiger in staat te stellen zijn opdracht
uit te voeren en niet in het persoonlijk voordeel van de personen die ze
genieten. De Hoge Vertegenwoordiger heeft het recht en de plicht de
immuniteit op te heffen in alle gevallen waarin de immuniteit de
rechtsgang belemmert en de opheffing ervan de belangen van zijn
functie niet schaadt.

Art. 6. Les privilèges et immunités sont accordés exclusivement en
vue de permetttre l’accomplissement de la mission du Haut Représentant et non à l’avantage personnel des personnes qui en bénéficient. Le
Haut Représentant a le droit et le devoir de lever l’immunité dans tous
les cas où cette immunité entraverait l’action de la justice et où elle peut
être levée sans porter préjudice aux intérêts de ses fonctions.

Art. 7. De in artikel 4 vermelde personen genieten geen immuniteit
van rechtsmacht in geval van overtredingen van het verkeersreglement
of van schade veroorzaakt door motorvoertuigen.

Art. 7. Les personnes mentionnées à l’article 4 ne jouissent d’aucune
immunité de juridiction en ce qui concerne les cas d’infraction à la
réglementation sur la circulation des véhicules automobiles ou de
dommages causés par de tels véhicules.

Art. 8. De Hoge Vertegenwoordiger en de leden van zijn personeel
in België dienen zich te richten naar alle verplichtingen die opgelegd
worden in de Belgische wetgeving met betrekking tot de burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering in verband met het gebruik van
motorvoertuigen.

Art. 8. Le Haut Représentant et les membres de son personnel en
Belgique doivent se conformer à toutes les obligations imposées par la
législation belge en matière d’assurance de responsabilité civile pour
l’utilisation de tout véhicule automobile.

Art. 9. De Hoge Vertegenwoordiger en de leden van zijn personeel
werken te allen tijde samen met de bevoegde Belgische autoriteiten ten
einde een goede rechtsbedeling te bevorderen, de naleving van de
politievoorschiften te waarborgen, alsmede ieder misbruik te voorkomen van de in deze wet bedoelde voorrechten, immuniteiten en
faciliteiten.

Art. 9. Le Haut Représentant et les membres de son personnel
collaborent en tout temps avec les autorités belges compétentes en vue
de faciliter la bonne administration de la justice, d’assurer l’observation
des règlements de police et d’éviter tout abus des privilèges, immunités
et facilités prévus dans la présente loi.

(1) Parlementaire referentie.
Kamer van volksvertegenwoordigers.
Zitting 1996-1997-1998 :
Documenten. — Ontwerp van wet ingediend op 13 maart 1997,
nr. 959.
Tekst aangenomen in pleniaire vergadering en overgezonden naar de
Senaat.
Parlementaire Handelingen. — Bespreking, vergadering van 6 november 1997. — Stemming, vergadering van 6 november 1997.
Zitting 1997-1998 :
Senaat.
Documenten. — Tekst overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers, nr. 1-769/1. Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat.
— Niet evocatie aangekondigd in de pleniaire vergadering van
27 november 1997.

(1) Référence parlementaire.
Chambre des représentants.
Session 1996-1997-1998 :
Documents. — Projet de loi déposé le 13 mars 1997, n° 959.
Texte adopté en séance pléniaire et transmis au Sénat.
Annales parlementaires. — Discussion, séance du 6 novembre 1997. —
Vote, séance du 6 novembre 1997.
Session 1997-1998 :
Senat.
Documents. — Projet transmis par la Chambre des représentants,
n° 1-769/1. — Projet non évoqué par le Sénat. — Non évocation
annoncée en séance pléniaire du 27 novembre 1997.
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Art. 10. Deze wet heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1996.
Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met’s lands zegel zal worden
bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 19 januari 1998.
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Art. 10. La présente loi produit ses effet le 1er janvier 1996.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau
de l’Etat et publiée par le Moniteur Belge.
Donné à Bruxelles, le 19 janvier 1998.

ALBERT

ALBERT

Van Koningswege :

Par le Roi :

De Minister van Telecommunicatie,
E. DI RUPO

Le Ministre des Télécommunications,
E. DI RUPO

De Minister van Binnenlandse Zaken,
J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de l’Intérieur,
J. VANDE LANOTTE

De Minister van Financiën,
Ph. MAYSTADT

Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT

De Minister van Buitenlandse Zaken,
E. DERYCKE

Le Ministre des Affaires étrangères,
E. DERYCKE

De Minister van Tewerkstelling en Arbeid,
Mevr. M. SMET

La Ministre de l’Emploi et du Travail,
Mme M. SMET

De Minister van Sociale Zaken,
Mevr. M. DE GALAN

La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN

De Minister van Vervoer,
M. DAERDEN

Le Ministre des Transports,
M. DAERDEN

De Minister van Justitie,
S. DE CLERCK

Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK

Met ’s Lands zegel gezegeld :

Scellé du sceau de l’Etat :

De Minister van Justitie,
S. DE CLERCK

Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK

*
MINISTERIE VAN MIDDENSTAND
EN LANDBOUW

MINISTERE DES CLASSES MOYENNES
ET DE L’AGRICULTURE

N. 98 — 1106
[S − C − 16042]
23 MAART 1998. — Wet betreffende de oprichting van een Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de
dierlijke producten (1)

F. 98 — 1106
[S − C − 16042]
23 MARS 1998. — Loi relative à la création d’un Fonds budgétaire
pour la santé et la qualité des animaux et des produits
animaux (1)

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in
artikel 78 van de Grondwet.
Art. 2. Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder :

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la
Constitution.
Art. 2. Pour l’application de la présente loi, on entend par :

a) « dieren » : de levende gewervelde en ongewervelde dieren van
welke soort ook;

a) « animaux » : les animaux vivants vertébrés et invertébrés de
toutes espèces;

b) « dierlijke producten » : elke al dan niet verwerkte materie van
dierlijke oorsprong.

b) « produits animaux » : toute matière d’origine animale transformée ou non.

Art. 3. Met toepassing van artikel 45 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, wordt bij het Ministerie
van Middenstand en Landbouw een « Begrotingsfonds voor de
gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten »
ingesteld, hierna « het Fonds » te noemen.

Art. 3. En application de l’article 45 des lois sur la comptabilité de
l’Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, il est institué au Ministère des
Classes moyennes et de l’Agriculture un « Fonds budgétaire pour la
santé et la qualité des animaux et des produits animaux », ci-après
dénommé « le Fonds ».

Bij het Fonds wordt een Raad opgericht waarvan de organisatie, de
samenstelling en de werkwijze door de Koning worden bepaald.

Auprès du Fonds est créé un Conseil, dont l’organisation, la
composition et le fonctionnement sont arrêtés par le Roi.

(1) Gedr. St. van de Kamer van volksvertegenwoordigers.
— 1181 — 96/97 — Nr. 1 : Wetsontwerp. — Nr. 2 : Amendement. —
Nr 3 : Verslag. — Nr. 4 : Tekst aangenomen door de Commissie voor
het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de Nationale
Wetenschappelijke en Culturele Instellingen, de Middenstand en de
Landbouw. — Nr. 5 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en
overgezonden aan de Senaat.
Handelingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers. — 4 en
12 februari 1998.
Gedr. St. van de Senaat.
1 — 885 — 1997/1998 : Nr. 1 : Ontwerp overgezonden door de Kamer
van volksvertegenwoordigers — Nr. 2 : Ontwerp niet geëvoceerd door
de Senaat.

(1) Documents de la Chambre des représentants.
— 1181 — 96/97 — N° 1 : Projet de loi. — N° 2 : Amendement. — N°
3 : Rapport. — N° 4 : Texte adopté par la Commission de l’Economie,
de la Politique scientifique, de l’Education, des Institutions scientifiques
et culturelles nationales, des Classes moyennes et de l’Agriculture. —
N° 5 : Texte adopté en séance plènaire et transmis au Sénat.
Annales de la Chambre des représentants. — 4 et 12 février 1998.
Documents du Sénat.
1 — 885 — 1997/1998 : N° 1 : Projet transmis par la Chambre des
représentants — N° 2 : Projet non évoqué par le Sénat.
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Art. 4. Ten laste van het Fonds kunnen de prefinanciering of de
financiering van de uitgaven van de overheid aangerekend worden,
gedaan in het kader van :
1° de dierengezondheidswet van 24 maart 1987;

Art. 4. Peut être imputé au Fonds, le préfinancement ou le financement des dépenses de l’autorité effectuées dans le cadre de :
1° la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux;

2° de wet van 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij dieren van
stoffen met hormonale, antihormonale, beta-adrenergische of productiestimulerende werking;

2° la loi du 15 juillet 1985 relative à l’utilisation de substances à effet
hormonal, à effet antihormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet
stimulateur de production chez les animaux;

3° de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-,
tuinbouw- en zeevisserijproducten;

3° la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de
l’agriculture, de l’horticulture et de la pêche maritime;

4° de wet van 20 juni 1956 betreffende de verbetering van de rassen
van voor de landbouw nuttige huisdieren.

4° la loi du 20 juin 1956 relative à l’amélioration des races d’animaux
domestiques utiles à l’agriculture.

Art. 5. Het Fonds wordt gestijfd door :

Art. 5. Le Fonds est alimenté par :

1° de verplichte bijdragen, bedoeld in de artikelen 14 en 15, of
opgelegd door de Koning met toepassing van artikel 6, § 1, ten laste van
de natuurlijke en rechtspersonen die dieren of dierlijke producten
voortbrengen, verwerken, vervoeren, bewerken, verkopen of verhandelen;

1° les cotisations obligatoires, visées aux articles 14 et 15, ou imposées
par le Roi en application de l’article 6, § 1er, à charge des personnes
physiques ou morales qui produisent, transforment, transportent,
traitent, vendent ou commercialisent des animaux ou des produits
animaux;

2° de heffingen, bedoeld in artikel 16, of opgelegd door de Koning
met toepassing van artikel 7, voor de controles en prestaties van de
overheid in het kader van de wetten, bedoeld in artikel 4;

2° les prélèvements, visés à l’article 16, ou imposés par le Roi en
application de l’article 7, pour les contrôles et prestations de l’autorité
dans le cadre des lois, visées à l’article 4;

3° de vrijwillige of contractuele bijdragen;

3° les contributions volontaires ou contractuelles;

4° de ontvangsten voortkomend uit de deelneming van de Europese
Gemeenschap in de uitgaven van het Fonds;

4° les recettes provenant des participations de la Communauté
européenne aux dépenses effectuées par le Fonds;

5° de administratieve geldboeten, opgelegd in het kader van de
wettten, bedoeld in artikel 4;

5° les amendes administratives, imposées dans le cadre des lois,
visées à l’article 4;

6° de bedragen aan de Staat verschuldigd in het kader van artikel 7
van de voornoemde wet van 15 juli 1985;

6° les montants dus à l’Etat dans le cadre de l’article 7 de la loi
susvisée du 15 juillet 1985;

7° de financiële garanties, vastgesteld in het kader van de voornoemde wet van 24 maart 1987;

7° les garanties financières fixées dans le cadre de la loi susvisée du
24 mars 1987;

8° de terugvorderingen van vergoedingen in het kader van de
voornoemde wet van 24 maart 1987.

8° les recouvrements d’indemnités dans le cadre de la loi susvisée du
24 mars 1987.

Art. 6. § 1. De Koning bepaalt, na het advies van de Raad van het
Fonds, het bedrag van de verplichte bijdragen bedoeld in artikel 5, 1°,
evenals de regels voor de inning ervan. Onverminderd de sancties,
bedoeld in de artikelen 10 en 12, bepaalt de Koning eveneens de
gevolgen van het niet-betalen van deze verplichte bijdragen.

Art. 6. § 1er. Le Roi, après avis du Conseil du Fonds, détermine le
montant des cotisations obligatoires visées à l’article 5, 1°, ainsi que les
modalités de leur perception. Sans préjudice des sanctions prévues aux
articles 10 et 12, le Roi détermine également les conséquences du
non-paiement de ces cotisations obligatoires.

De verplichte bijdragen kunnen vastgesteld worden volgens de
sanitaire risico’s verbonden aan de dieren of aan de ondernemingen.
Een deel van de verplichte bijdragen kan aangewend worden voor het
dekken van de kosten van inning en storting aan het Fonds.

Les cotisations obligatoires peuvent être fixées en fonction des
risques sanitaires liés aux animaux ou aux entreprises. Une partie des
cotisations obligatoires peut être affectée à couvrir les frais de
perception et de versement au Fonds.

De verplichte bijdragen kunnen worden geheven voor elk dier dat
wordt gehouden, verhandeld, vervoerd, geslacht of verwerkt, met
uitzondering van de ingevoerde en uitgevoerde dieren. Zij kunnen
forfaitair worden vastgesteld of in verhouding tot de waarde van de
dieren of de karkassen.

Les cotisations obligatoires peuvent être prélevées pour chaque
animal qui est détenu, commercialisé, transporté, abattu ou transformé,
à l’exception des animaux importés ou exportés. Elles peuvent être
fixées forfaitairement ou proportionnellement à la valeur des animaux
ou des carcasses.

Zij kunnen eveneens worden geheven voor elke onderneming die
dieren of dierlijke producten houdt, verhandelt, vervoert, slacht of
verwerkt. In dat geval kunnen zij forfaitair worden vastgesteld of in
verhouding tot de omvang van de onderneming.

Elles peuvent aussi être prélevées pour chaque entreprise qui détient,
commercialise, transporte, abat ou transforme des animaux ou des
produits animaux. Dans ce cas, elles peuvent être fixées forfaitairement
ou proportionnellement à l’importance de l’entreprise.

§ 2. De koninklijke besluiten betreffende de verplichte bijdragen zijn
van rechtswege opgeheven met terugwerkende kracht tot op de dag
van hun inwerkingtreding wanneer zij door de wetgever niet werden
bekrachtigd in het jaar volgend op dat van hun bekendmaking in het
Belgisch Staatsblad.

§ 2. Les arrêtés royaux relatifs aux cotisations obligatoires sont
abrogés de plein droit avec effet rétroactif à la date de leur entrée en
vigueur lorsqu’ils n’ont pas été confirmés par le législateur dans l’année
qui suit celle de leur publication au Moniteur belge.

§ 3. Indien de verplichte bijdrage wordt geı̈nd bij personen, die
dieren of dierlijke producten verwerken, vervoeren, bewerken, verkopen of verhandelen, kan de Koning, na het advies van de Raad van het
Fonds, bepalen dat de verplichte bijdrage geheel of gedeeltelijk wordt
doorberekend naar de producenten. Hij kan eveneens de wijze van
deze doorberekening bepalen in alle stadia tussen verwerking en
productie, alsmede de wijze van opmaken van facturen en aankoopdocumenten. Hij kan bepalen dat deze doorberekening plaats heeft bij
de prijsvorming tussen partijen naar aanleiding van het verrichten van
diensten en/of naar aanleiding van het verkopen van dieren of dierlijke
producten.

§ 3. Si la cotisation obligatoire est perçue à charge de personnes qui
transforment, transportent, traitent, vendent ou commercialisent des
animaux ou produits animaux, le Roi peut déterminer, après avis du
Conseil du Fonds, que la cotisation obligatoire est répercutée totalement ou partiellement vers les producteurs. Il peut aussi déterminer les
modalités de cette répercussion dans tous les stades entre la transformation et la production, ainsi que les modalités d’établissement de
factures et de documents d’achat. Il peut déterminer que cette
répercussion a lieu lors de la formation du prix entre parties à l’occasion
de la prestation de services et/ou à l’occasion de la vente d’animaux ou
de produits animaux.

Art. 7. De Koning bepaalt, na het advies van de Raad van het Fonds,
het bedrag van de heffingen bedoeld in artikel 5, 2°, evenals de nadere
regelen voor de inning ervan. Onverminderd de sancties bedoeld in de
artikelen 10 en 12, bepaalt de Koning eveneens de gevolgen van het
niet-betalen van deze heffingen.

Art. 7. Le Roi, après avis du Conseil du Fonds, détermine le montant
des prélèvements visés à l’article 5, 2°, ainsi que les modalités de leur
perception. Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 10 et 12, le
Roi détermine également les conséquences du non-paiement de ces
prélèvements.

BELGISCH STAATSBLAD — 30.04.1998 — MONITEUR BELGE

13471

Art. 8. Onverminderd de besluiten genomen ter uitvoering van de
wetten, bedoeld in artikel 4, worden het bedrag en de voorwaarden van
de tussenkomsten van het Fonds in het kader van jaarlijkse programma’s
bepaald door de Minister tot wiens bevoegdheid de Landbouw
behoort, na het advies van de Raad van het Fonds.

Art. 8. Sans préjudice des arrêtés pris en exécution des lois, visées à
l’article 4, le montant et les conditions des interventions du Fonds sont
fixés dans le cadre de programmes annuels par le Ministre ayant
l’Agriculture dans ses attributions, après avis du Conseil du Fonds.

Bovendien geeft de Raad van het Fonds zijn advies betreffende alle
vragen waarvan het onderzoek hem door de Minister wordt opgedragen en hij kan hem elk voorstel voorleggen betreffende de uitvoering
van de wetten, bedoeld in artikel 4.

En outre, le Conseil du Fonds donne son avis sur toutes les questions
dont l’examen lui est confié par le Ministre et il peut lui soumettre toute
proposition relative à l’exécution des lois, visées à l’article 4.

Art. 9. Een bijzonder reglement betreffende het beheer van het
Fonds wordt door de Koning opgemaakt op de gezamenlijke voordracht van de Minister tot wiens bevoegdheid de Landbouw behoort en
de Minister tot wiens bevoegdheid de Begroting behoort.

Art. 9. Un règlement spécial relatif à la gestion du Fonds est établi
par le Roi sur la proposition conjointe du Ministre ayant l’Agriculture
dans ses attributions et du Ministre ayant le Budget dans ses
attributions.

Art. 10. Ingeval de in deze wet bedoelde verplichte bijdragen of
heffingen niet worden betaald door de betalingsplichtige, zelfs indien
de betaling het voorwerp uitmaakt van een betwisting voor de
rechtbanken, worden de erkenning of de licentie zoals bedoeld in
artikelen 12, 13, 15 en 18bis van de voornoemde wet van 24 maart 1987
en artikel 3 van de voornoemde wet van 28 maart 1975 en in
voorkomend geval de aflevering van certificaten in toepassing van
artikel 19 van de voornoemde wet van 24 maart 1987 en artikel 3 van de
voornoemde wet van 28 maart 1975, geschorst vanaf de vijftiende
werkdag volgend op de dag van de kennisgeving van de ingebrekestelling bij een ter post aangetekende brief met ontvangstbewijs.

Art. 10. En cas de non-paiement par le débiteur des cotisations
obligatoires ou des prélèvements visés à la présente loi, même si le
paiement fait l’objet d’une contestation devant les tribunaux, l’agrément ou la licence visés aux articles 12, 13, 15 et 18bis de la loi susvisée
du 24 mars 1987 et à l’article 3 de la loi susvisée du 28 mars 1975 et le
cas échéant la délivrance de certificats en application de l’article 19 de
la loi précitée du 24 mars 1987 et de l’article 3 de la loi précitée du
28 mars 1975 sont suspendus à partir du quinzième jour ouvrable qui
suit celui de la notification de la mise en demeure par lettre
recommandée à la poste avec accusé de réception.

De ingebrekestelling herneemt de tekst van het voorgaande lid.

La mise en demeure reproduit le texte de l’alinéa précédent.

De voornoemde maatregel neemt van rechtswege een einde op de
eerste werkdag volgend op die waarop de verschuldigde verplichte
bijdragen of heffingen effectief op de rekening van het Fonds werden
gecrediteerd.

La mesure précitée cesse ses effets de plein droit le premier jour
ouvrable qui suit celui où les cotisations obligatoires ou les prélèvements dus ont été crédités effectivement au compte du Fonds.

Art. 11. Onverminderd de bevoegdheden van de officieren van
gerechtelijke politie, worden overtredingen van de wet en van de ter
uitvoering ervan genomen besluiten opgespoord en vastgesteld door
de gerechtelijke agenten bij de parketten, de leden van de rijkswacht, de
ambtenaren van gemeentelijke politie, de ambtenaren van het Ministerie van Middenstand en Landbouw, aangeduid door de Minister die de
Landbouw onder zijn bevoegdheid heeft, de erkende dierenartsen door
dezelfde Minister aangewezen, de ambtenaren van de Administratie
der douane en accijnzen, de dierenartsen-ambtenaren van het Instituut
voor veterinaire keuring in het kader van hun opdrachten in het
slachthuis en ook door de andere ambtenaren aangewezen door de
Koning. Degenen onder hen die de eed voorgeschreven bij het decreet
van 20 juli 1831 betreffende de eedaflegging bij de aanvang der
grondwettelijke vertegenwoordigende monarchie niet hebben afgelegd,
moeten hem voor de vrederechter afleggen.

Art. 11. Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire,
les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés
d’exécution sont recherchées et constatées par les agents judiciaires des
parquets, par les membres de la gendarmerie, par les agents de la police
communale, par les fonctionnaires du Ministère des Classes moyennes
et de l’Agriculture, désignés par le Ministre qui a l’Agriculture dans ses
attributions, par les médecins vétérinaires agréés désignés par le même
Ministre, par les fonctionnaires de l’Administration des Douanes et
Accises, par les vétérinaires-fonctionnaires de l’Institut d’expertise
vétérinaire dans le cadre de leurs missions en abattoir ainsi que par les
autres fonctionnaires désignés par le Roi. Les personnes concernées qui
n’auraient pas prêté le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831
concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle représentative, le prêteront devant le juge de paix.

De door deze overheidspersonen opgemaakte processen-verbaal
hebben bewijskracht tot het tegenbewijs is geleverd; een afschrift ervan
wordt binnen vijftien dagen na de vaststelling ter kennis gebracht van
de overtreders.

Les procès-verbaux établis par ces agents de l’autorité font foi jusqu’à
preuve du contraire; une copie en est notifiée aux auteurs de l’infraction
dans les quinze jours de la constatation.

In de uitoefening van hun opdracht mogen dezelfde overheidspersonen slachthuizen, fabrieken, magazijnen, bergplaatsen, burelen,
boten, bedrijfsgebouwen, stallen, stapelhuizen, stations, wagons, voertuigen, bossen, cultuur- en braakliggende gronden en de in open lucht
gelegen bedrijven te allen tijde betreden.

Les mêmes agents de l’autorité ont, dans l’exercice de leurs fonctions,
libre accès en tout temps aux abattoirs, usines, magasins, dépôts,
bureaux, bateaux, bâtiments d’entreprises, étables, entrepôts, gares,
wagons, véhicules, bois, terrains de culture et en friche, et aux
entreprises situées en plein air.

Zij mogen de plaatsen die tot woning dienen slechts bezoeken met
verlof van de rechter in de politierechtbank.

Ils ne peuvent procéder à la visite des lieux servant à l’habitation si
ce n’est en vertu d’une autorisation du juge au tribunal de police.

Zij kunnen zich alle voor het volbrengen van hun opdracht nodige
inlichtingen en bescheiden doen verstrekken en overgaan tot alle
nuttige vaststellingen.

Ils peuvent se faire communiquer tous renseignements et documents
nécessaires à l’exercice de leurs fonctions et procéder à toutes
constatations utiles.

Art. 12. Onverminderd de toepassing in voorkomend geval van de
strengere straffen, bepaald bij het Strafwetboek of bij bijzondere
strafwetten, wordt gestraft met geldboete van honderd tot vijfduizend
frank :

Art. 12. Sans préjudice de l’application éventuelle des peines plus
sévères, fixées par le Code pénal ou par les lois pénales particulières, est
puni d’une amende de cent à cinq mille francs :

— degene die de bedragen, verschuldigd aan het Fonds en bedoeld
in artikel 5, niet betaalt of de volledige bedragen niet tijdig betaalt, of

— celui qui ne paie pas les montants, dus au Fonds et visés à
l’article 5, ou qui ne paie pas la totalité de ces montants dans le délai,
ou

— degene die de wijze van de doorberekening of de wijze van
opmaken van facturen of aankoopdocumenten niet naleeft of die de
verplichte bijdrage doorberekent zonder dat de doorberekening wordt
toegestaan, of

— celui qui ne respecte pas les modalités de la répercussion, ou les
modalités de l’établissement de factures ou de documents d’achat, ou
qui répercute la cotisation obligatoire sans que cette répercussion soit
autorisée, ou

— degene die teneinde te ontsnappen aan de bepalingen betreffende
de bedragen, bedoeld in artikel 5, of betreffende de wijze van de
doorberekening of de wijze van opmaken van facturen of aankoopdocumenten, zich verzet tegen de bezoeken, inspecties, controles
of verzoeken om inlichtingen of om documenten door de in artikel 11
van deze wet bepaalde overheidspersonen of die willens en wetens
onjuiste of onvolledige inlichtingen of documenten verstrekt.

— celui qui, pour échapper aux dispositions relatives aux montants,
visés à l’article 5, ou relatives aux modalités de la répercussion ou aux
modalités relatives à l’établissement de factures ou de documents
d’achat, s’oppose aux visites, inspections, contrôles ou demandes de
renseignements ou de documents des personnes de l’autorité prévues à
l’article 11 de la présente loi ou qui, sciemment, fournit des renseignements ou communique des documents inexacts ou incomplets.
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Art. 13. Alle bepalingen van boek I van het Strafwetboek, met
inbegrip van hoofdstuk VII en artikel 85, zijn van toepassing op de in
artikel 12 bepaalde misdrijven.

Art. 13. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris
le chapitre VII et l’article 85, sont applicables aux infractions visées à
l’article 12.

Art. 14. Volgende verplichte bijdragen aan het Fonds worden opgelegd aan de slachthuizen en de uitvoerders :

Art. 14. Les cotisations obligatoires suivantes au Fonds sont mises à
charge des abattoirs et des exportateurs :

1° voor de periode van 1 januari 1988 tot 30 juni 1989 :
315 frank voor elk rund, 105 frank voor elk kalf en 20 frank voor elk
varken, indien zij in die periode werden geslacht of levend uitgevoerd;
2° voor de periode van 1 juli 1989 tot 31 december 1990 :
0,80 frank per kg karkas voor elk rund en elk kalf en 0,25 frank per
kg karkas voor elk varken, indien zij in die periode werden geslacht of
levend uitgevoerd;
3° voor de periode van 1 januari 1991 tot 30 juni 1995 :
630 frank voor elk rund, 200 frank voor elk kalf en 40 frank voor elk
varken, indien zij in die periode werden geslacht of levend uitgevoerd;
4° voor de periode van 1 juli 1995 tot 31 maart 1996 :
560 frank voor elk rund, 180 frank voor elk kalf en 40 frank voor elk
varken, indien zij in die periode werden geslacht of levend uitgevoerd;
5° voor de periode van 1 april 1996 tot 31 december 1996 :

1° pour la période du 1er janvier 1988 au 30 juin 1989 :
315 francs par bovin, 105 francs par veau et 20 francs par porc, s’ils
ont été abattus ou exportés vivants pendant cette période;
2° pour la période du 1er juillet 1989 au 31 décembre 1990 :
0,80 franc par kg de carcasse pour tout bovin ou tout veau et
0,25 franc par kg de carcasse pour tout porc, s’ils ont été abattus ou
exportés vivants pendant cette période;
3° pour la période du 1er janvier 1991 au 30 juin 1995 :
630 francs par bovin, 200 francs par veau et 40 francs par porc, s’ils
ont été abattus ou exportés vivants pendant cette période;
4° pour la pérode du 1er juillet 1995 au 31 mars 1996 :
560 francs par bovin, 180 francs par veau et 40 francs par porc, s’ils
ont été abattus ou exportés vivants pendant cette période;
5° pour la période du 1er avril 1996 au 31 décembre 1996 :

504 frank voor elk rund, 162 frank voor elk kalf en 40 frank voor elk
varken, indien zij in die periode werden geslacht of levend uitgevoerd;

504 francs par bovin, 162 francs par veau et 40 francs par porc, s’ils
ont été abattus ou exportés vivants pendant cette période;

6° voor de periode van 1 januari 1997 tot de eerste dag van de maand
volgend op de publicatie van deze wet in het Belgisch Staatsblad :

6° pour la période du 1er janvier 1997 au 1er jour du mois qui suit la
publication de la présente loi au Moniteur belge :

454 frank voor elk rund en 146 frank voor elk kalf, indien zij in die
periode worden geslacht;

454 francs par bovin et 146 francs par veau, s’ils sont abattus pendant
cette période;

7° voor de periode van de eerste dag volgend op de publicatie van
deze wet in het Belgisch Staatsblad tot de datum waarop de Koning de
bedragen bedoeld in artikel 6, § 1, vastgesteld zal hebben :

7° pour la période du 1er jour qui suit la publication de la présente loi
au Moniteur belge à la date à laquelle le Roi aura fixé les montants visés
à l’article 6, § 1er :

410 frank voor elk rund en 132 frank voor elk kalf, indien zij in die
periode worden geslacht.

410 francs par bovin et 132 francs par veau, s’ils sont abattus pendant
cette période.

Deze verplichte bijdragen worden doorberekend naar de producent.

Ces cotisations obligatoires sont répercutées vers le producteur.

Deze verplichte bijdragen zijn slechts verschuldigd voor de nationale
dieren. Zij zijn niet verschuldigd voor de ingevoerde dieren. Zij zijn niet
meer verschuldigd voor de uitgevoerde dieren vanaf 1 januari 1997.

Ces cotisations obligatoires ne sont dues que pour les animaux
nationaux. Elles ne sont pas dues pour les animaux importés. Elles ne
sont plus dues pour les animaux exportés à partir du 1er janvier 1997.

Wat de ingevoerde dieren betreft, worden de verplichte bijdragen die
met ingang van 1 januari 1988 werden betaald met toepassing van het
koninklijk besluit van 11 december 1987 betreffende de verplichte
bijdragen aan het Fonds voor de gezondheid en de productie van de
dieren, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 8 april 1989,
23 november 1990, 19 april 1993, 15 mei 1995, 25 februari 1996 en
13 maart 1997, terugbetaald aan de schuldeisers die het bewijs leveren
dat de door hen betaalde verplichte bijdragen betrekking hadden op
ingevoerde dieren,dat deze verplichte bijdragen door hen niet werden
doorberekend naar de producent of dat de doorberekening werd
ongedaan gemaakt en dat zij de verplichte bijdragen volledig betaald
hebben voor de nationale dieren, met inbegrip van de uitgevoerde
slachtdieren en de uitgevoerde fok- en gebruiksdieren.

En ce qui concerne les animaux importés, les cotisations obligatoires,
qui à partir du 1er janvier 1988 ont été payées en application de l’arrêté
royal du 11 décembre 1987 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds
de la santé et de la production des animaux, modifié par les arrêtés
royaux des 8 avril 1989, 23 novembre 1990, 19 avril 1993, 15 mai 1995,
25 février 1996 et 13 mars 1997, sont remboursées aux créanciers qui
apportent la preuve que les cotisations obligatoires payées par eux
concernaient des animaux importés, que ces cotisations obligatoires
n’ont pas été répercutées par eux vers le producteur ou que leur
répercussion a été annulée et qu’ils ont payé toutes les cotisations
obligatoires pour les animaux nationaux, en ce compris les animaux
d’abattage exportés et les animaux d’élevage et de rente exportés.

Art. 15. Volgende verplichte bijdragen aan het Fonds worden opgelegd aan de verantwoordelijken van bedrijven waar varkens worden
gehouden :

Art. 15. Les cotisations obligatoires suivantes au Fonds sont mises à
charge des responsables des exploitations où sont détenus des porcs :

1° voor de periode van 1 januari 1993 tot 31 december 1995 :

1° pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 :

— 125 frank of 100 frank per fokvarken dat kan gehouden worden,
met een minimum van 250 frank per bedrijf, naargelang er al dan niet
biggen van het bedrijf worden afgevoerd. Deze bedragen worden
verhoogd met 10 frank voor bedrijven waar meer dan 200 fokvarkens
kunnen gehouden worden;

— 125 francs ou 100 francs par porc d’élevage qui peut être détenu,
avec un minimum de 250 francs par exploitation, selon que des
porcelets quittent ou non l’exploitation. Ces montants sont augmentés
de 10 francs pour des exploitations où peuvent être détenus plus de
200 porcs d’élevage;

— 85 frank of 35 frank per mestvarken dat kan gehouden worden,
met een minimum van 250 frank per bedrijf, naargelang er al dan niet
op het bedrijf biggen worden aangevoerd. Deze bedragen worden
verhoogd met 10 frank voor bedrijven waar meer dan 1500 mestvarkens kunnen gehouden worden;

— 85 francs ou 35 francs par porc à l’engrais qui peut être détenu,
avec un minimum de 250 francs par exploitation, selon que des
porcelets sont introduits ou non dans l’exploitation. Ces montants sont
augmentés de 10 francs pour des exploitations où peuvent être détenus
plus de 1500 porcs à l’engrais;

2° voor de periode van 1 januari 1996 tot de datum waarop de Koning
de bedragen bedoeld in artikel 6, § 1, vastgesteld zal hebben :

2° pour la période du 1er janvier 1996 jusqu’à la date à laquelle le Roi
aura fixé les montants visés à l’article 6, § 1er :

— 37 frank of 12 frank per fokvarken dat kan gehouden worden, met
een minimum van 250 frank per bedrijf, naargelang er al dan niet
biggen van het bedrijf worden afgevoerd. Indien de afvoer van biggen
steeds naar hetzelfde bedrijf van bestemming, waar ze gehouden
worden tot de slachting geschiedt, bedraagt de verplichte bijdrage
evenwel 12 frank per fokvarken dat kan gehouden worden, met een
minimum van 250 frank per bedrijf. Deze bedragen worden verhoogd
met 10 frank voor bedrijven waar meer dan 200 fokvarkens kunnen
gehouden worden;

— 37 francs ou 12 francs par porc d’élevage qui peut être détenu, avec
un minimum de 250 francs par exploitation, selon que des porcelets
quittent ou non l’exploitation. Toutefois, dans le cas où la sortie de
porcelets se fait toujours vers la même exploitation où ils sont détenus
jusqu’à l’abattage, la cotisation obligatoire est de 12 francs par porc
d’élevage qui peut être détenu, avec un minimum de 250 francs par
exploitation. Ces montants sont augmentés de 10 francs pour des
exploitations où peuvent être détenus plus de 200 porcs d’élevage;
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— 106 frank of 35 frank per mestvarken dat kan gehouden worden,
met een minimum van 250 frank per bedrijf, naargelang er al dan niet
op het bedrijf biggen worden aangevoerd. Indien de biggen steeds van
hetzelfde bedrijf van oorsprong, waar ze geboren worden, afkomstig
zijn, bedraagt de verplichte bijdrage evenwel 35 frank per mestvarken
dat kan worden gehouden, met een minimum van 250 frank per bedrijf.
Deze bedragen worden verhoogd met 10 frank voor bedrijven waar
meer dan 1500 mestvarkens kunnen gehouden worden.

— 106 francs ou 35 francs par porc à l’engrais qui peut être détenu,
avec un minimum de 250 francs par exploitation, selon que des
porcelets sont introduits ou non dans l’exploitation. Toutefois, au cas où
les porcelets proviennent toujours de la même exploitation d’origine où
ils sont nés, la cotisation obligatoire est de 35 francs par porc à l’engrais
qui peut être détenu, avec un minimum de 250 francs par exploitation.
Ces montants sont augmentés de 10 francs pour des exploitations où
peuvent être détenus plus de 1500 porcs à l’engrais.

De verplichte bijdragen bedoeld in dit artikel worden verhoogd met
50 % wanneer het bedrijf niet beschikt over het attest bedoeld in het
koninklijk besluit van 14 juni 1993 tot bepaling van de uitrustingsvoorwaarden voor het houden van varkens.

Les cotisations obligatoires visées dans le présent article sont
augmentées de 50 % lorsque l’exploitation ne dispose pas de l’attestation visée dans l’arrêté royal du 14 juin 1993 déterminant les conditions
d’équipement pour la détention de porcs.

Art. 16. Volgende heffingen aan het Fonds worden opgelegd aan de
melkinrichtingen en aan de houders van vergunningen voor de
verkoop van zuivelproducten :

Art. 16. Les prélèvements suivants au Fonds sont mis à charge des
établissements laitiers et des titulaires de licences de vente de produits
laitiers :

1° voor de periode van 1 januari 1995 tot 31 december 1995 :

1° pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1995 :

1) aan de melkinrichtingen 0,20 frank per kilogram botervet en
0,32 frank per kilogram eiwit vervat in de in België verzamelde melk
en/of de behandelde, verwerkte en/of verpakte melk en producten op
basis van melk, welke ook de herkomst en de vorm weze waaronder zij
worden verkregen.

1) à charge des établissements laitiers 0,20 franc par kilogramme de
graisse butyrique et 0,32 franc par kilogramme de protéines contenues
dans le lait collecté en Belgique et/ou le lait et les produits à base de lait
traités, transformés et/ou conditionnés, quelle qu’en soit l’origine ou la
forme sous laquelle ils sont obtenus.

Onder « melkinrichtingen » wordt verstaan de melkinrichtingen
erkend in toepassing van het koninklijk besluit van 7 maart 1994
betreffende de erkenning van melkinrichtingen.

Par « établissements laitiers », on entend les établissements laitiers
agréés en application de l’arrêté royal du 7 mars 1994 relatif à
l’agrément des établissements laitiers.

Indien die producten achtereenvolgens door meerdere melkinrichtingen behandeld, verwerkt en/of verpakt worden, is de heffing
verschuldigd door ieder van hen, voor zover de verhandeling van de
genoemde producten het voorwerp was van een handelsverrichting.

Si ces produits sont traités, transformés et/ou conditionnés successivement par plusieurs établissements laitiers, le prélèvement est dû
par chacun d’eux pour autant que le transfert desdits produits ait fait
l’objet d’une opération commerciale.

Ingeval van loonwerk is de heffing verschuldigd door de loonwerker
voor zover er geen heffing wordt geı̈nd op het verwerkt product bij de
eigenaar ervan.

En cas de travail à façon, le prélèvement est dû par le travailleur à
façon pour autant qu’un prélèvement ne soit pas perçu sur le produit
travaillé auprès de son propriétaire.

De heffing is niet verschuldigd door de melkinrichtingen die rauwe
melk of room verzamelen indien deze producten zonder behandeling,
verwerking of verpakking worden doorverkocht, en het voorwerp zijn
van de heffing in het onmiddellijk volgende stadium;

Le prélèvement n’est pas dû par les établissements laitiers qui
récoltent du lait cru ou de la crème si ces produits sont revendus sans
traitement, transformation et/ou conditionnement et font l’objet de la
perception d’un prélèvement au stade immédiatement ultérieur;

2) aan de houders van vergunningen voor de afgifte van de
vergunningen voor de verkoop van zuivelproducten :

2) à charge des titulaires de licences pour la délivrance des licences de
vente de produits laitiers :

Onder « houders van vergunningen » wordt verstaan de houders
van vergunningen voor de verkoop van zuivelproducten afgegeven in
toepassing van het koninklijk besluit van 27 februari 1963 betreffende
de verdeling van zuivelproducten.

Par « titulaires de licences », on entend les titulaires de licences de
vente de produits laitiers délivrées en vertu de l’arrêté royal du
27 février 1963 relatif à la distribution de produits laitiers.

a) groothandelaars in zuivelproducten, groothandelaars in rauwe
melk en room en groothandelaars die kaasproducten opnieuw verwerken : een heffing van 2.600 frank;

a) négociants-grossistes en produits laitiers, négociants en lait cru et
crème et grossistes qui retravaillent des produits laitiers fromagers : un
prélèvement de 2.600 francs;

b) groothandelaars die zuivelproducten andere dan kaas opnieuw
verwerken : een heffing van 8 000 frank;

b) grossistes qui retravaillent des produits laitiers autres que
fromagers : un prélèvement de 8 000 francs;

c) kleinhandelaars in zuivelproducten, houders van een winkel,
venters : een heffing van 1 000 frank;

c) détaillants en produits laitiers, tenanciers de magasins de vente,
colporteurs : un prélèvement de 1 000 francs;

d) producent-venters, houders van melkkoeien voor de verkoop van
zuivelproducten van hun eigen bedrijf : een heffing van 1 000 frank;

d) producteurs-colporteurs, détenteurs de vaches laitières pour la
vente des produits laitiers de leur propre exploitation : un prélèvement
de 1 000 francs;

3) de melkinrichtingen die bovendien groothandelaar of kleinhandelaar zijn, betalen de heffingen voorgeschreven in 1) en 2);

3) les établissements laitiers qui exercent en plus l’activité de
grossiste ou de détaillant paient les prélèvements prévus au 1) et 2);

4) de melkinrichtingen doen aan het Bestuur voor de Dierengezondheid en de Kwaliteit van de Dierlijke Producten van het Ministerie van
Middenstand en Landbouw binnen de vijfenveertig dagen na het einde
van iedere maand wanneer zij personen zijn die rauwe melk of room
ophalen of personen die meer dan 10 000 frank heffingen per maand
verschuldigd zijn, of na het einde van ieder trimester wanneer zij
andere personen zijn, een verklaring van de aan heffingen onderworpen hoeveelheden toekomen.

4) les établissements laitiers transmettent à l’Administration de la
Santé animale et de la Qualité des produits animaux du Ministère des
Classes moyennes et de l’Agriculture dans les quarante-cinq jours,
après la fin de chaque mois, pour les personnes récoltant du lait cru ou
de la crème et pour les personnes redevables des prélèvements
dépassant 10 000 francs par mois, ou après la fin de chaque trimestre
pour les autres, une déclaration des quantités soumises à prélèvement.

De verschuldigde heffingen worden betaald binnen twee maanden
na de desbetreffende maand of het desbetreffende trimester. Binnen
hetzelfde burgerlijk jaar mag een betaling die lager is dan 500 frank
naar de volgende periode worden overgedragen.

Le paiement des prélèvements dus est fait dans les deux mois après
le mois ou le trimestre concernés. Dans une même année civile, un
paiement inférieur à 500 francs peut être reporté à la période suivante.

De heffingen bepaald onder 2) zijn jaarlijks en bij voorbaat betaalbaar.

Les prélèvements prévus au 2) sont payables annuellement et par
anticipation.

De laattijdige betaling heeft van rechtswege een nalatigheidsintrest
tegen de wettelijke rentevoet tengevolge, vermeerderd met 500 frank
voor administratieve kosten;

Le paiement tardif entraı̂ne de plein droit un intérêt de retard calculé
au taux légal, majoré de 500 francs à titre de frais administratif;
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5) een bedrag van 250 frank per titel voor de vervanging en de
vernieuwing van de vergunningstitels, verloren of beschadigd gedurende het dienstjaar.

5) un montant de 250 francs par titre pour le remplacement et le
renouvellement des titres de licences, perdus ou détériorés au cours de
l’exercice.

Indien zich in de loop van het jaar een wijziging voordoet,
inzonderheid met betrekking tot de houder van de vergunning, de zetel
of de aard van de onderneming, wordt de nieuwe titel kosteloos
uitgereikt.

Si au cours de l’exercice une modification intervient, notamment en
ce qui concerne le titulaire de la licence, le siège ou la nature de
l’entreprise, le nouveau titre est délivré gratuitement.

Het kosteloos uitreiken wordt toegestaan op voorwaarde, ingeval de
houder van de vergunning gewijzigd wordt, dat de overnemer de
handel in zuivelproducten voortzet op dezelfde zetel of op hetzelfde
activiteitscentrum als de overdrager en, ingeval de aard van onderneming gewijzigd wordt, dat deze blijft behoren tot een categorie die
hetzelfde bedrag betaalt;

Cette gratuité est accordée à la condition, en cas de changement du
titulaire de la licence, que le cessionnaire continue le commerce de
produits laitiers au même siège ou centre d’activité que celui du cédant
et, en cas de changement de la nature de l’entreprise, que celle-ci
continue d’appartenir à une catégorie payant le même taux;

6) de portkosten en fiscale kosten met betrekking tot het aanbieden en
het innen van de sommen, verschuldigd voor de uitgereikte, vervangen
of vernieuwde vergunningstitels, zijn ten laste van de belanghebbende.

6) les frais postaux et fiscaux afférents à la présentation et au
recouvrement des sommes dues pour les titres de licences délivrés,
remplacés ou renouvelés, sont à charge des intéressés.

De distributiekaarten worden door de titularis van de vergunning te
zijnen laste opgemaakt;

Les cartes de distribution sont établies à ses frais par le titulaire de la
licence;

7) elke titel afgeleverd in de loop van een jaar is slechts geldig tot
31 december van dat jaar en verplicht tot de betaling van het ganse
bedrag van de heffing vastgesteld bij 2). Indien de titel betrekking heeft
op een handelsactiviteit die na 30 juni gestart is, is de houder van de
vergunning enkel de helft van het bedrag vastgesteld bij 2) verschuldigd;

7) tout titre délivré au cours d’une année n’est valable que jusqu’au
31 décembre de cette année et donne lieu au paiement de l’intégralité
du prélèvement fixé au 2). Si le titre se rapporte à une activité
commerciale ayant débuté après le 30 juin, le titulaire de la licence n’est
redevable que de la moitié du montant défini au 2);

2° voor de periode van 1 januari 1996 tot de datum waarop de Koning
de bedragen bedoeld in artikel 7 vastgesteld zal hebben :

2° pour la période du 1er janvier 1996 jusqu’à la date à laquelle le Roi
aura fixé les montants visés à l’article 7 :

1) aan de melkinrichtingen 0,10 frank per kilogram botervet en
0,16 frank per kilogram eiwit die vervat zijn in :

1) à charge des établissements laitiers 0,10 franc par kilogramme de
graisse butyrique et 0,16 franc par kilogramme de protéines contenues :

— de melk en producten op basis van melk die zij bereid hebben;

— dans le lait et les produits laitiers qu’ils ont fabriqués;

— de in België opgehaalde melk indien geen heffingen worden geı̈nd
op de producten die rechtstreeks met deze melk vervaardigd zijn.

— dans le lait collecté en Belgique si des prélèvements ne sont pas
perçus sur les produits fabriqués directement à base de ce lait.

Melkinrichtingen die boter of room opnieuw verwerken, zijn enkel
een heffing van 0,03 frank per kilogram botervet, vervat in de
herverwerkte boter, verschuldigd aan het Fonds.

Les établissements laitiers qui retravaillent les beurres ou les crèmes
sont seulement redevables au Fonds d’un prélèvement de 0,03 franc par
kilogramme de graisse butyrique contenue dans le beurre retravaillé.

Geen enkele heffing wordt geheven op de melk en de producten op
basis van melk indien die producten slechts het voorwerp uitmaakten
van een verpakking;

Aucun prélèvement n’est perçu sur le lait et les produits laitiers si ces
produits n’ont fait l’objet que d’un conditionnement;

2) aan de houders van vergunningen voor de afgifte van de
vergunningen voor de verkoop van zuivelproducten :

2) à charge des titulaires de licences pour la délivrance des licences de
vente de produits laitiers :

a) groothandelaars in zuivelproducten, groothandelaars in rauwe
melk en room en groothandelaars die kaasproducten opnieuw verwerken : een heffing van 1.300 frank;

a) négociants-grossistes en produits laitiers, négociants en lait cru et
crème et grossistes qui retravaillent des produits laitiers fromagers : un
prélèvement de 1.300 francs;

b) groothandelaars die zuivelproducten andere dan kaas opnieuw
verwerken : een heffing van 4 000 frank;

b) grossistes qui retravaillent des produits laitiers autres que
fromagers : un prélèvement de 4 000 francs;

c) kleinhandelaars in zuivelproducten, houders van een winkel,
venters : een heffing van 500 frank;

c) détaillants en produits laitiers, tenanciers de magasins de vente,
colporteurs : un prélèvement de 500 francs;

d) producent-venters en houders van melkkoeien, voor de verkoop
van zuivelproducten van hun eigen bedrijf : een heffing van 500 frank.

d) producteurs-colporteurs et détenteurs de vaches laitières, pour la
vente des produits laitiers de leur propre exploitation : un prélèvement
de 500 francs.

De bepalingen van 1°, 3) tot 7) blijven van toepassing.

Les dispositions de 1°, 3) à 7) restent d’application.

Art. 17. Het Bestuur voor de Dierengezondheid en de Kwaliteit van
de Dierlijke Producten van het Ministerie van Middenstand en
Landbouw doet het nodige voor de inning van de verplichte bijdragen,
bedoeld in de artikelen 14 en 15 en van de heffingen bedoeld in
artikel 16.

Art. 17. L’Administration de la Santé animale et de la Qualité des
produits animaux du Ministère des Classes moyennes et de l’Agriculture fait le nécessaire pour la perception des cotisations obligatoires
visées aux articles 14 et 15 et des prélèvements, visés à l’article 16.

In voorkomend geval heeft van rechtswege schuldvergelijking plaats
uit kracht van de wet tussen de bedragen verschuldigd krachtens de
bepalingen van de artikelen 14, 15 en 16 en de bedragen betaald met
toepassing van het koninklijk besluit van 11 december 1987 betreffende
de verplichte bijdragen aan het Fonds voor de gezondheid en de
productie van de dieren, het koninklijk besluit van 14 juni 1993
betreffende de verplichte bijdragen aan het Fonds voor de gezondheid
en de productie van de dieren, vastgesteld volgens de sanitaire risico’s
verbonden aan bedrijven waar varkens gehouden worden en het
koninklijk besluit van 5 juli 1995 tot vaststelling van de retributies
verschuldigd aan het Fonds voor de gezondheid en de productie van de
dieren door de melkinrichtingen en door de houders van vergunningen
voor de verkoop van zuivelproducten.

Le cas échéant la compensation s’opère de plein droit par la seule
force de la loi entre les montants qui sont dus en vertu des dispositions
des articles 14, 15 et 16 et les montants payés en application de l’arrêté
royal du 11 décembre 1987 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds
de la santé et de la production des animaux, de l’arrêté royal du
14 juin 1993 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds de la santé et
de la production des animaux fixées d’après les risques sanitaires liés
aux exploitations où sont détenus des porcs et de l’arrêté royal du
5 juillet 1995 fixant les rétributions à payer au Fonds de la santé et de
la production des animaux par les établissements laitiers et par les
titulaires de licences de vente de produits laitiers.

Art. 18. Indien het slachthuis, de uitvoerder of de verantwoordelijke
van het bedrijf waar varkens worden gehouden het bedrag van de
verplichte bijdragen bedoeld in de artikelen 14 en 15, niet betaalt na
twee aanmaningen, wordt het bedrag van de verplichte bijdragen
verdubbeld.

Art. 18. Si l’abattoir, l’exportateur ou le responsable de l’exploitation
où sont détenus des porcs ne paie pas le montant des cotisations
obligatoires visées aux articles 14 et 15, après deux sommations, le
montant des cotisations obligatoires est doublé.
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De verplichte bijdragen bedoeld in artikel 14 worden in alle stadia
van verhandeling of productie die de slachting of de uitvoer voorafgaan, geheel doorberekend naar de producent. Deze doorberekening
heeft plaats bij de prijsvorming tussen partijen zowel naar aanleiding
van de verkoop van dieren als naar aanleiding van het verrichten van
diensten door het slachthuis of de uitvoerder.

A tous les stades de la commercialisation ou de la production
précédant l’abattage ou l’exportation, les cotisations obligatoires visées
à l’article 14 sont répercutées totalement vers le producteur. Cette
répercussion a lieu lors de la formation du prix entre parties tant à
l’occasion de la vente d’animaux qu’à l’occasion de la prestation de
services par l’abattoir ou l’exportateur.

Deze verplichte bijdrage mag niet worden vermeld op de factuur of
op het stuk bedoeld bij artikel 4 van het koninlijk besluit nr. 22 van
15 september 1970 met betrekking tot de bijzondere regeling voor
landbouwondernemers inzake belasting over de toegevoegde waarde.

Cette cotisation obligatoire ne peut être mentionnée sur la facture ou
sur le document visé par l’article 4 de l’arrêté royal n° 22 du
15 septembre 1970 relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Deze verplichte bijdragen moeten door de slachthuizen worden
betaald uiterlijk de laatste dag van de maand die volgt op de slachting
of op het aangetekend schrijven van het Bestuur. Zij moeten door de
uitvoerders worden betaald aan het Bestuur uiterlijk de laatste dag van
de maand die volgt op het aangetekend schrijven van dit Bestuur.

Ces cotisations obligatoires doivent être payées par les abattoirs au
plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de l’abattage ou de la
lettre recommandée de l’Administration. Elles doivent être payées par
les exportateurs à l’Administration au plus tard le dernier jour du mois
qui suit celui de la lettre recommandée de cette Administration.

De verplichte bijdragen bedoeld in artikel 15 zijn jaarlijks verschuldigd. Zij worden betaald aan het Bestuur binnen de dertig dagen die
volgen op het verzoek tot betaling dat bij aangetekende brief wordt
verzonden.

Les cotisations obligatoires visées à l’article 15 sont dues annuellement. Elles sont payées à l’Administration dans les trente jours qui
suivent la demande de paiement envoyée par lettre recommandée.

Bij gebreke aan tijdige betaling van de verplichte bijdragen, bedoeld
in de artikelen 14 en 15, is van rechtswege en zonder aanmaning een
verwijlinterest tegen de wettelijke rentevoet verschuldigd.

A défaut de paiement dans les délais des cotisations obligatoires
visées aux articles 14 et 15 un intérêt de retard calculé au taux légal est
dû de plein droit et sans sommation.

Art. 19. Het koninklijk besluit van 13 maart 1997 tot wijziging van
het koninklijk besluit van 11 december 1987 betreffende de verplichte
bijdragen aan het Fonds voor de gezondheid en de productie van de
dieren is bekrachtigd met uitwerking op de datum van zijn inwerkingtreding.

Art. 19. L’arrêté royal du 13 mars 1997 modifiant l’arrêté royal du
11 décembre 1987 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds de la
santé et de la production des animaux est confirmé avec effet à la date
de son entrée en vigueur.

Art. 20. Het koninklijk besluit van 24 juni 1997 betreffende de
verplichte bijdragen aan het Fonds voor de gezondheid en de productie
van de dieren, vastgesteld voor de sector pluimvee is bekrachtigd met
uitwerking op de datum van zijn inwerkingtreding.

Art. 20. L’arrêté royal du 24 juin 1997 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds de la santé et de la production des animaux, fixées pour
le secteur avicole est confirmé avec effet à la date de son entrée en
vigueur.

Art. 21. Worden opgeheven :

Art. 21. Sont abrogés :

1° artikel 32, §§ 2 en 3, van de dierengezondheidswet van
24 maart 1987, gewijzigd bij de wetten van 29 december 1990,
20 juli 1991, 6 augustus 1993, 21 december 1994 en 20 december 1995;

1° l’article 32, §§ 2 et 3, de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des
animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991,
6 août 1993, 21 décembre 1994 et 20 décembre 1995;

2° artikel 1bis van de wet van 20 juni 1956 betreffende de verbetering
van de rassen van voor de landbouw nuttige huisdieren, ingevoegd bij
het koninklijk besluit nr. 426 van 5 augustus 1986 en vervangen bij de
wet van 24 maart 1987;

2° l’article 1er bis de la loi du 20 juin 1956 relative à l’amélioration des
races d’animaux domestiques utiles à l’agriculture, inséré par l’arrêté
royal n° 426 du 5 août 1986 et remplacé par la loi du 24 mars 1987;

3° de wet van 24 april 1996 tot bekrachtiging van het koninklijk
besluit van 15 mei 1995 tot wijziging van het koninklijk besluit van
11 december 1987 betreffende de verplichte bijdragen aan het Fonds
voor de gezondheid en de productie van de dieren;

3° la loi du 24 avril 1996 confirmant l’arrêté royal du 15 mai 1995
modifiant l’arrêté royal du 11 décembre 1987 relatif aux cotisations
obligatoires au Fonds de la santé et de la production des animaux;

4° de wet van 5 februari 1997 tot bekrachtiging van het koninklijk
besluit van 25 februari 1996 tot wijziging van het koninklijk besluit van
11 december 1987 betreffende de verplichte bijdragen aan het Fonds
voor de gezondheid en de productie van de dieren;

4° la loi du 5 février 1997 confirmant l’arrêté royal du 25 février 1996
modifiant l’arrêté royal du 11 décembre 1987 relatif aux cotisations
obligatoires au Fonds de la santé et de la production des animaux;

5° het koninklijk besluit van 11 december 1987 betreffende de
verplichte bijdragen aan het Fonds voor de gezondheid en de productie
van de dieren, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 8 april 1989,
23 november 1990, 19 april 1993, 15 mei 1995, 25 februari 1996 en
13 maart 1997;

5° l’arrêté royal du 11 décembre 1987 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds de la santé et de la production des animaux, modifié par
les arrêtés royaux des 8 avril 1989, 23 novembre 1990, 19 avril 1993,
15 mai 1995, 25 février 1996 et 13 mars 1997;

6° het koninklijk besluit van 14 juni 1993 betreffende de verplichte
bijdragen aan het Fonds voor de gezondheid en de productie van de
dieren, vastgesteld volgens de sanitaire risico’s verbonden aan bedrijven waar varkens worden gehouden, gewijzigd bij het koninklijk
besluit van 23 september 1996;

6° l’arrêté royal du 14 juin 1993 relatif aux cotisations obligatoires au
Fonds de la santé et de la production des animaux fixées d’après les
risques sanitaires liés aux exploitations où sont détenus des porcs,
modifié par l’arrêté royal du 23 septembre 1996;

7° het koninklijk besluit van 5 juli 1995 tot vaststelling van de
retributies verschuldigd aan het Fonds voor de gezondheid en de
productie van de dieren door de melkinrichtingen en door de houders
van vergunnigen voor de verkoop van zuivelproducten, gewijzigd bij
het koninklijk besluit van 24 april 1996.

7° l’arrêté royal du 5 juillet 1995 fixant les rétributions à payer au
Fonds de la santé et de la production des animaux par les établissements laitiers et par les titulaires de licences de vente de produits
laitiers, modifié par l’arrêté royal du 24 avril 1996.

De verordenende besluiten genomen ter uitvoering van de in het
eerste lid bedoelde wetten blijven van kracht tot aan hun uitdrukkelijke
opheffing.

Les arrêtés réglementaires pris en exécution des lois visées à
l’alinéa 1er restent en vigueur jusqu’à leur abrogation explicite.

Art. 22. In de tabel gevoegd bij de wet van 27 december 1990
houdende oprichting van de begrotingsfondsen, gewijzigd bij de
wetten van 6 augustus 1993, 24 december 1993, 21 december 1994 en
29 april 1996 wordt de subrubriek « 31-1 Fonds voor de gezondheid en
de productie van de dieren » vervangen door de volgende tekst :

Art. 22. Dans le tableau annexé à la loi du 27 décembre 1990 créant
les fonds budgétaires, modifié par les lois des 6 août 1993, 24 décembre 1993, 21 décembre 1994 et 29 avril 1996, la sous-rubrique « 31-1
Fonds de la santé et de la production des animaux » est remplacée par
le texte suivant :

« Fonds 31-1 Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit
van de dieren en de dierlijke producten

« Fonds 31-1 Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des
animaux et des produits animaux

De ontvangsten bepaald in artikel 5 van de organieke wet houdende
oprichting van het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit
van de dieren en de dierlijke producten.

Les recettes visées à l’article 5 de la loi organique créant le Fonds
budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et produits animaux.
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De uitgaven bepaald in artikel 4 van de organieke wet houdende
oprichting van het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit
van de dieren en de dierlijke producten ».

Les dépenses visées à l’article 4 de la loi organique créant le Fonds
budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et produits
animaux. »

Art. 23. Deze wet treedt in werking de dag waarop ze in het Belgisch
Staatsblad wordt bekendgemaakt, met uitzondering van artikel 14 en
artikel 21, eerste lid, 5°, die uitwerking hebben met ingang van
1 januari 1988, artikel 15 en artikel 21, eerste lid, 6°, die uitwerking
hebben met ingang van 1 januari 1993 en artikel 16 en artikel 21, eerste
lid, 7°, die uitwerking hebben met ingang van 1 januari 1995.

Art. 23. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au
Moniteur belge, à l’exception de l’article 14 et de l’article 21, alinéa 1er, 5°,
qui produisent leurs effets le 1er janvier 1988, de l’article 15 et l’article
21, alinéa 1er, 6°, qui produisent leurs effets le 1er janvier 1993 et de
l’article 16 et l’article 21, alinéa 1er, 7°, qui produisent leurs effets le
1er janvier 1995.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met ’s Lands zegel zal worden
bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau
de l’Etat et publiée par le Moniteur belge.

Gegeven te Brussel, 23 maart 1998.

Donné à Bruxelles, le 23 mars 1998.

ALBERT

ALBERT

Van Koningswege :

Par le Roi :

De Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken,
J. VANDE LANOTTE

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l’Intérieur,
J. VANDE LANOTTE

De Vice-Eerste Minister
en Minsiter van Financiën en Buitenlandse Handel,
Ph. MAYSTADT

Le Vice-Premier Ministre
et Ministre des Finances et du Commerce extérieur,
Ph. MAYSTADT

De Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting,
H. VAN ROMPUY

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY

De Minister van Volksgezondheid en Pensioenen,
M. COLLA

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA

De Minister van Landbouw
en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen,
K. PINXTEN

Le Ministre de l’Agriculture
et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN

Met ’s Lands zegel gezegeld :

Scellé du sceau de l’Etat :

De Minister van Justitie,
S. DE CLERCK

Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK

*

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN
N. 98 — 1107

[C − 98/11125]

9 MAART 1998. — Koninklijk besluit
houdende regeling van de loopbaan van monitor
bij het Ministerie van Economische Zaken
ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op artikel 107, tweede lid, van de Grondwet;
Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het
statuut van het Rijkspersoneel, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit
van 6 mei 1996;
Gelet op het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de
beoordeling en de loopbaan van het Rijkspersoneel, laatst gewijzigd bij
het koninklijk besluit van 4 oktober 1996;
Gelet op het koninklijk besluit van 20 juli 1964 betreffende de
hiërarchische indeling van de graden waarvan de ambtenaren in de
rijksbesturen kunnen titularis zijn, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 24 oktober 1967, 17 september 1969, 11 februari 1977,
15 maart 1993, 14 september 1994, 17 maart 1995, 10 april 1995,
4 oktober 1996 en 10 februari 1998;

MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES
F. 98 — 1107

[C − 98/11125]

9 MARS 1998. — Arrêté royal
réglant la carrière de moniteur
au Ministère des Affaires économiques
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l’article 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de
l’Etat, modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 6 mai 1996;
Vu l’arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la
carrière des agents de l’Etat, modifié en dernier lieu par l’arrêté royal
du 4 octobre 1996;
Vu l’arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique
des grades que peuvent porter les agents des administrations de l’Etat,
modifié par les arrêtés royaux des 24 octobre 1967, 17 septembre 1969,
11 février 1977, 15 mars 1993, 14 septembre 1994, 17 mars 1995,
10 avril 1995, 4 octobre 1996 et 10 février 1998;

BELGISCH STAATSBLAD — 30.04.1998 — MONITEUR BELGE
Gelet op het koninklijk besluit van 17 september 1969 betreffende de
vergelijkende examens en examens georganiseerd voor de werving en
de loopbaan van het rijkspersoneel, laatst gewijzigd bij het koninklijk
besluit van 10 april 1995;
Gelet op het advies van de Directieraad, gegeven op 11 maart 1997;
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Vu l’arrêté royal du 17 septembre 1969 concernant les concours et
examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des agents de
l’Etat, modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 10 avril 1995;
Vu l’avis du Conseil de direction, donné le 11 mars 1997;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
25 april 1997;

Vu l’ avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 25 avril 1997;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Begroting, gegeven op
2 december 1997;

Vu l’accord de Notre Ministre du Budget, donné le 2 décembre 1997;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Ambtenarenzaken,
gegeven op 2 december 1997;

Vu l’accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le
2 décembre 1997;

Gelet op het protocol SC IV/P nr. 49 van 4 februari 1998 van het
Sectorcomité IV;

Vu le protocole CS IV/P n° 49 du 4 février 1998 du Comité de secteur
IV;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op
12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen door de wet
van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l’article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Overwegende dat in het belang van de goede werking van de
inspectiediensten bij het Bestuur Handelsbeleid en het Nationaal
Instituut voor de Statistiek, de bijzondere loopbaan voor monitor
dringend moet worden heringevoerd;
Op de voordracht van Onze Minister van Economie,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Vu l’urgence;
Considérant que dans l’intérêt du bon fonctionnement des services
d’inspection à l’Administration de la Politique commerciale et à
l’Institut national de Statistique la carrière de moniteur doit être rétablie
d’urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre de l’Economie,

Nous avons arrêté et arrêtons :

HOOFDSTUK I. — Organieke bepalingen

CHAPITRE Ier. — Dispositions organiques

Artikel 1. Bij het Ministerie van Economische Zaken worden de
volgende graden opgericht :

Article 1er. Au Ministère des Affaires économiques, sont créés les
grades suivants :

in rang 20 :

au rang 20 :

monitor

moniteur

in rang 22 :

au rang 22 :

hoofdmonitor

chef moniteur

Art. 2. In de tabel gevoegd bij het koninklijk besluit van 20 juli 1964
betreffende de hiërarchische indeling van de graden waarvan de
ambtenaren titularis kunnen zijn, worden de volgende graden ingevoegd
onder het opschrift
« I. Alfabetische rangschikking van de Nederlandse benamingen,
Afdeling A, Administratief personeel » en onder het opschrift « II. Alfabetische rangschikking van de Franse benamingen, Afdeling A, Administratief personeel » :

Art. 2. Au tableau annexé à l’arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au
classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des
administrations de l’Etat, les grades suivants sont insérés
sous l’intitulé
« II. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue
française, Section A, Personnel administratif » et sous l’intitulé « I. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise, Section A, Personnel administratif » :

in rang 20 :

au rang 20 :

monitor

moniteur

in rang 22 :

au rang 22 :

hoofdmonitor

chef moniteur

(Economische Zaken).

(Affaires économiques).

Art. 3. § 1. De graad van monitor kan enkel worden verleend bij
verandering van graad en werving.

Art. 3. § 1er. Le grade de moniteur ne peut être conféré que par
changement de grade et par recrutement.

§ 2. De ambtenaren die titularis zijn van de graad van monitor
kunnen als enige worden bevorderd tot de graad van hoofdmonitor.

§ 2. Les agents, titulaires du grade de moniteur, peuvent seuls être
promus au grade de chef moniteur.

§ 3. De bevordering door verhoging in weddenschaal van de
ambtenaren die titularis zijn van de graad van monitor en de
bevordering door verhoging in graad tot de graad van hoofdmonitor
worden verleend volgens de regels van de bevordering door verhoging
in weddenschaal en de bevordering door verhoging in graad.

§ 3. La promotion par avancement barémique des fonctionnaires
titulaires du grade de moniteur et la promotion par avancement de
grade au grade de chef moniteur, sont conférées selon les règles de la
promotion par avancement barémique et de la promotion par avancement de grade.
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CHAPITRE II. — Dispositions transitoires

HOOFDSTUK II. — Overgangsbepalingen
er

Art. 4. § 1. De ambtenaar die titularis was van de geschrapte graad
van indexbeambte (rang 20), monitor (rang 21) of eerste monitor
(rang 22) en krachtens het ministerieel besluit van 3 februari 1997
houdende regeling van sommige loopbanen in niveau 2+ en vereenvoudiging van de loopbanen in de niveaus 2, 3 en 4 bij het Ministerie
van Economische Zaken ambtshalve werd benoemd in de graad van
bestuursassistent, wordt ambtshalve benoemd in de graad van monitor
(rang 20) wanneer hij tewerkgesteld is bij het Bestuur Handelsbeleid of
het Nationaal Instituut voor de Statistiek.

Art. 4. § 1 . L’agent qui était titulaire du grade rayé d’agent de
l’index (rang 20), moniteur (rang 21) ou moniteur principal (rang 22) et
a été nommé d’office dans le grade d’assistant administratif en vertu de
l’arrêté ministériel du 3 février 1997 réglant certaines carrières dans le
niveau 2+ et portant simplification des carrières dans les niveaux 2, 3 et
4 au Ministère des Affaires économiques, est nommé d’office dans le
grade de moniteur (rang 20) s’il est occupé à l’Administration de la
Politique commerciale ou à l’Institut national de Statistique.

Wanneer de ambtenaar, bedoeld in het eerste lid, echter voor de
datum van inwerkingtreding van onderhavig besluit bevorderd werd
tot bestuurschef, wordt hij ambtshalve benoemd tot hoofdmonitor
(rang 22).

Cependant, lorsque l’agent, visé à l’alinéa 1er, a été promu au grade
de chef administratif avant la date de l’entrée en vigueur du présent
arrêté, il est nommé d’office dans le grade de chef moniteur (rang 22).

Wanneer een bevorderingsprocedure tot de graad van bestuurschef
aangevat is voor de datum van inwerkingtreding van onderhavig
besluit, wordt de ambtenaar, bedoeld in het eerste lid, die ingevolge
deze procedure naderhand benoemd wordt tot bestuurschef, vervolgens ambtshalve benoemd tot hoofdmonitor (rang 22).

Lorsqu’ une procédure de promotion au grade de chef administratif
est entamée avant la date de l’entrée en vigueur du présent arrêté, le
fonctionnaire visé à l’alinéa 1er, qui est nommé chef administratif suite
à cette procédure, est ensuite nommé d’office chef moniteur (rang 22).

§ 2. De ambtenaar die titularis was van de geschrapte graad van
hoofdmonitor (rang 24) en krachtens het ministerieel besluit van
3 februari 1997 houdende regeling van sommige loopbanen in
niveau 2+ en vereenvoudiging van de loopbanen in de niveaus 2, 3 en
4 bij het Ministerie van Economische Zaken ambtshalve werd benoemd
in de graad van bestuurschef, wordt ambtshalve benoemd in de graad
van hoofdmonitor (rang 22) wanneer hij tewerkgesteld is bij het
Bestuur Handelsbeleid of het Nationaal Instituut voor de Statistiek.

§ 2. L’agent qui était titulaire du grade rayé de moniteur en chef
(rang 24) et a été nommé d’office dans le grade de chef administratif en
vertu de l’arrêté ministériel du 3 février 1997 réglant certaines carrières
dans le niveau 2+ et portant simplification des carrières dans les
niveaux 2, 3 et 4 au Ministère des Affaires économiques, est nommé
d’office dans le grade de chef moniteur (rang 22) s’il est occupé à
l’Administration de la Politique commerciale ou à l’Institut national de
Statistique.

§ 3. De ambtenaar die krachtens § 1 of § 2 benoemd is, behoudt in zijn
nieuwe graad de graadanciënniteit welke verkregen was in de graad
waarvan hij titularis is.

§ 3. L’agent nommé en vertu du § 1er ou du § 2 conserve dans son
nouveau grade, l’ancienneté de grade acquise dans le grade dont il était
titulaire.

§ 4. De door deze ambtenaar verkregen weddeanciënniteit wordt
geacht verkregen te zijn in de nieuwe weddenschaal.

§ 4. L’ancienneté pécuniaire acquise par cet agent est censée être
acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 5. Dit besluit treedt in werking op de datum van inwerkingtreding van de personeelsformatie van het Ministerie van Economische
Zaken die de nieuwe loopbanen in de niveaus 1 en 2+ integreert.

Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l’entrée en
vigueur du cadre organique du Ministère des Affaires économiques qui
intègre les nouvelles carrières dans les niveaux 1 et 2+.

Art. 6. Onze Minister tot wiens bevoegdheid de Economische Zaken
behoren, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 6. Notre Ministre ayant les Affaires économiques dans ses
attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Gegeven te Brussel, 9 maart 1998.

Donné à Bruxelles, le 9 mars 1998.

ALBERT

ALBERT

Van Koningswege :

Par le Roi :

De Minister van Economie,
E. DI RUPO

Le Ministre de l’Economie,
E. DI RUPO

c

N. 98 — 1108
[C − 98/11127]
25 MAART 1998. — Koninklijk besluit houdende wijziging van het
koninklijk besluit van 1 maart 1998 tot vaststelling van diverse
geldelijke bepalingen toepasselijk op de bijzondere graden bij het
Ministerie van Economische Zaken
ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op artikel 107, tweede lid van de Grondwet;
Gelet op het koninklijk besluit van 29 juni 1973 houdende bezoldigingsregeling van het personeel der ministeries, inzonderheid op
artikel 4, 2°, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 14 september 1994 en 10 april 1995;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 september 1994 houdende
vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren in de
rijksbesturen die behoren tot de niveaus 2, 3 en 4, gewijzigd bij het
koninklijk besluit van 17 maart 1995;
Gelet op het koninklijk besluit van 10 april 1995 tot vaststelling van
de weddenschalen der aan verscheidene ministeries gemene graden,
zoals laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 oktober 1996;

F. 98 — 1108
[C − 98/11127]
25 MARS 1998. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du
1er mars 1998 fixant diverses dispositions pécuniaires applicables
aux grades particuliers du Ministère des Affaires économiques

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l’article 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l’arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du
personnel des ministères, notamment l’article 4, 2°, modifié par les
arrêtés royaux des 14 septembre 1994 et 10 avril 1995;
Vu l’arrêté royal du 14 septembre 1994 portant simplification de la
carrière de certains agents des administrations de l’Etat appartenant
aux niveaux 2, 3 et 4, modifié par l’arrêté royal du 17 mars 1995;
Vu l’arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des
grades communs à plusieurs ministères, modifié en dernier lieu par
l’arrêté royal du 4 octobre 1996;
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Gelet op het koninklijk besluit van 1 maart 1998 tot vaststelling van
diverse geldelijke bepalingen toepasselijk op de bijzondere graden bij
het Ministerie van Economische Zaken;
Gelet op het koninklijk besluit van 9 maart 1998 houdende regeling
van de loopbaan van monitor bij het Ministerie van Economische
Zaken;
Gelet op het advies van de Inspecteur-generaal van Financiën,
gegeven op 25 april 1997;
Gelet op het akkoord van Onze Minister van Begroting, gegeven op
2 december 1997;
Gelet op het akkoord van Onze Minister van Ambtenarenzaken,
gegeven op 2 december 1997;
Gelet op het protocol SC IV/P van 4 februari 1998 van het
Sectorcomité IV;
Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op
12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen door de wet
van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Overwegende dat in het belang van de goede werking van de
inspectiediensten bij het Bestuur Handelsbeleid en het Nationaal
Instituut voor de Statistiek, de bijzondere loopbaan van monitor
dringend moet worden heringevoerd; dat bijgevolg de weddenschalen
van deze ambtenaren onverwijld dienen worden vastgesteld;
Op de voordracht van Onze Minister van Economie en van Onze
Minister van Begroting,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Vu l’arrêté royal du 1er mars 1998 fixant diverses dispositions
pécuniaires applicables sur les grades particuliers du Ministère des
Affaires économiques;
Vu l’arrêté royal du 9 mars 1998 réglant la carrière de moniteur au
Ministère des Affaires économiques;
Vu l’avis de l’Inspecteur Général des Finances, donné le 25 avril 1997;
Vu l’accord de Notre Ministre du Budget, donné le 2 décembre 1997;
Vu l’accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le
2 décembre 1997;
Vu le protocole SC IV/P du 4 février 1998 du Comité de secteur IV;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l’article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l’urgence;
Considérant que dans l’intérêt du bon fonctionnement des services
d’inspection à l’Administration de la Politique commerciale et à
l’Institut national de Statistique, la carrière de moniteur doit être
rétablie d’urgence; qu’il s’impose par conséquent de fixer sans délai les
échelles de traitement de ces agents;
Sur la proposition de Notre Ministre de l’Economie et de Notre
Ministre du Budget,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Artikel 1. In het koninklijk besluit van 1 maart 1998 tot vaststelling
van diverse geldelijke bepalingen toepasselijk op de bijzondere graden
bij het Ministerie van Economische Zaken wordt in Hoofdstuk II,
Afdeling 1, een artikel 2bis ingevoegd dat luidt als volgt :

Article 1er. Dans l’arrêté royal du 1er mars 1998 fixant diverses
dispositions pécuniaires applicables sur les grades particuliers du
Ministère des Affaires économiques, il est inséré dans le Chapitre II,
Section 1re, un article 2bis rédigé comme suit :

« art. 2bis, § 1. - Aan de graad van monitor (rang 20) wordt de
weddenschaal 20 A verbonden. De monitor die vier jaar graadanciënniteit heeft, bekomt de weddenschaal 20 B.

« art. 2bis, § 1er. - L’échelle de traitement 20 A est liée au grade de
moniteur (rang 20). Le moniteur qui compte quatre ans d’ancienneté de
grade, obtient l’échelle de traitement 20 B.

§ 2. - De monitor die slaagt in het examen voor verhoging in
weddenschaal, bekomt de weddenschaal 20 E. Deze weddenschaal
wordt toegekend vanaf de eerste dag van de maand volgend op de
datum van het afsluiten van het proces-verbaal van het hiervoor
bedoelde examen. »

§ 2. Le moniteur qui réussit l’examen d’avancement barémique,
obtient l’échelle de traitement 20 E. Cette échelle de traitement est
attribuée à partir du premier jour du mois qui suit la date de clôture du
procès-verbal dudit examen. »

Art. 2. In hetzelfde besluit wordt in Hoofdstuk II, Afdeling 1, een
artikel 2ter ingevoegd dat luidt als volgt :

Art. 2. Dans le même arrêté, il est inséré dans le Chapitre II,
Section 1re, un article 2ter rédigé comme suit :

« art. 2ter, § 1. - Aan de graad van hoofdmonitor (rang 22) wordt de
weddenschaal 22 A verbonden.

« art. 2ter, § 1er. - L’échelle de traitement 22 A est liée au grade de chef
moniteur (rang 22).

§ 2. De hoofdmonitor die ten minste zes jaar graadanciënniteit heeft,
kan, voor zover er vacante betrekkingen zijn, de weddenschaal 22 B
bekomen. »

§ 2. - Le chef moniteur qui compte au moins six ans d’ancienneté de
grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l’échelle de
traitement 22 B. »

Art. 3. In de bijlage van hetzelfde besluit worden de woorden
″indexbeambte

20/1

bestuursassistent

21/1
monitor

21/1

Art. 3. Dans l’annexe du même arrêté les mots
20 A

″agent de l’index

20 B
bestuursassistent

20 B

moniteur

21/1

566.920 - 901.389
3/1 x 10.676
2/2 x 14.232
11/2 x 24.907
22/4

bestuursassistent

hoofdmonitor

24/1

bestuurschef

20 E
22 A″

vervangen door
« bestuursassistent, voorheen indexbeambte, monitor of eerste monitor
bedoeld in artikel 4, § 1, van het koninklijk besluit van 9 maart 1998
houdende regeling van de loopbaan van monitor bij het Ministerie van
Economische Zaken

20 B
20 E

monitor

assistant administratif

20 A
20 B

assistant administratif

20 B

566.920 - 901.389
3/1 x 10.676
2/2 x 14.232
11/2 x 24.907

eerste monitor

20 A

20/1
21/1

moniteur principal

22/4

assistant administratif

moniteur en chef

24/1

chef administratif

20 E
22 A″

sont remplacés par les mots
« assistant administratif, auparavant agent de l’index, moniteur ou
moniteur principal, visé dans l’article 4, § 1er, de l’arrêté royal du
9 mars 1998 réglant la carrière de moniteur au Ministère des Affaires
économiques

20 A

20 A

20 B

20 B

20 E

20 E

20 A
moniteur

20 B
20 E
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bestuurschef, voorheen hoofdmonitor zoals bedoeld in artikel 4, § 2,
van het koninklijk besluit van 9 maart 1998 houdende regeling van de
loopbaan van monitor bij het Ministerie van Economische Zaken
22 A
22 B

hoofdmonitor

chef administratif, auparavant moniteur en chef, visé dans l’article 4 §
2, de l’arrêté royal du 9 mars 1998 réglant la carrière de moniteur au
Ministère des Affaires économiques

22 A

22 A

22 B″

22 B

22 A
chef moniteur

22 B″

Art. 4. In hetzelfde besluit wordt artikel 16 vervangen door de
volgende bepaling :

Art. 4. Dans le même arrêté l’article 16 est remplacé par la disposition suivante :

« art. 16. De wedde van de ambtenaren die krachtens het ministerieel
besluit van 3 februari 1997 houdende regeling van sommige loopbanen
in niveau 2+ en vereenvoudiging van de loopbanen in de niveaus 2, 3
en 4 bij het Ministerie van Economische Zaken, het koninklijk besluit
van 10 februari 1998 houdende vereenvoudiging van de loopbanen van
sommige ambtenaren van het Ministerie van Economische Zaken die
behoren tot niveau 1 en 2+ en het koninklijk besluit van 9 maart 1998
houdende regeling van de loopbaan van monitor bij het Ministerie van
Economische Zaken, ambtshalve worden benoemd tot een nieuw
opgerichte graad, wordt vastgesteld in de weddenschaal van de
opgerichte graad volgens de bij dit besluit gevoegde bijlage. »

« art. 16. Le traitement des agents nommés dans un nouveau grade
créé en vertu de l’arrêté ministériel du 3 février 1997 réglant certaines
carrières dans le niveau 2+ et portant simplification des carrières dans
les niveaux 2, 3 et 4 au Ministère des Affaires économiques, de l’arrêté
royal du 10 février 1998 portant simplification de la carrière de certains
agents du Ministère des Affaires économiques appartenant aux niveaux
1 et 2+ et de l’arrêté royal du 9 mars 1998 réglant la carrière de moniteur
au Ministère des Affaires économiques, est fixé dans l’échelle de
traitement correspondant à celle du grade créé, selon l’annexe du
présent arrêté. »

Art. 5. Dit besluit heeft uitwerking op dezelfde datum als het
koninklijk besluit van 18 december 1997 houdende vaststelling van de
personeelsformatie van het Ministerie van Economische Zaken.

Art. 5. Le présent arrêté produit ses effets à la même date que
l’arrêté royal du 18 décembre 1997 fixant le cadre organique du
Ministère des Affaires économiques.

Art. 6. Onze Minister tot wiens bevoegdheid de Economische Zaken
behoren en Onze Minister van Begroting zijn, ieder wat hem betreft,
belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 6. Notre Ministre ayant les Affaires économiques dans ses
attributions et Notre Ministre du Budget, sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 mars 1998.

Gegeven te Brussel, 25 maart 1998.

ALBERT

ALBERT

Van Koningswege :

Par le Roi :

De Vice-Eerste Minister en Minister van Economie,
E. DI RUPO

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l’Economie,
E. DI RUPO

De Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting,
H. VAN ROMPUY

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY

c

N. 98 — 1109
[C − 98/11126]
16 MAART 1998. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst
der graden die toegang geven tot bij verandering van graad of bij
bevordering door verhoging in graad te verlenen graden en tot
vaststelling van de wijze waarop een vacante betrekking wordt
toegekend
De Minister van Economie,
Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het
statuut van het Rijkspersoneel, inzonderheid op artikel 6 bis, gewijzigd
bij het koninklijk besluit van 17 september 1969;
Gelet op het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de
beoordeling en de loopbaan van het Rijkspersoneel, inzonderheid op
artikel 35, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 17 september 1969,
30 januari 1978, 12 augustus 1981, 28 oktober 1988 en 14 september 1994
en op artikel 66, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 17 september 1969 en 31 mei 1988;
Gelet op het advies van de Directieraad, gegeven op 11 maart 1997;
Gelet op het akkoord van de Minister van Ambtenarenzaken,
gegeven op 2 december 1997;
Gelet op het protocol nr. 49 van 4 februari 1998 van het Sectorcomité IV;
Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op
12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, §1, vervangen door de wet
van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

F. 98 — 1109
[C − 98/11126]
16 MARS 1998. — Arrêté ministériel fixant la liste des grades qui
donnent accès aux grades à conférer par changement de grade ou
par promotion par avancement de grade et le mode de nomination
à suivre pour l’attribution d’un emploi

Le Ministre de l’Economie,
Vu l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de
l’Etat, notamment l’article 6 bis, modifié par l’arrêté royal du 17 septembre 1969;
Vu l’arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la
carrière des agents de l’Etat, notamment l’article 35, modifié par les
arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 30 janvier 1978, 12 août 1981,
28 octobre 1988 et 14 septembre 1994 et l’article 66, modifié par les
arrêtés royaux des 17 septembre 1969 et 31 mai 1988;
Vu l’avis du Conseil de Direction, donné le 11 mars 1997;
Vu l’accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 2 décembre 1997;
Vu le protocole n° 49 du 4 février 1998 du Comité de secteur IV;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l’article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l’urgence;
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Overwegende dat in het belang van de personeelsleden enerzijds en
de goede werking van de administratie anderzijds, de in dit besluit
voorkomende bepalingen zo vlug mogelijk moeten worden uitgevaardigd,
Besluit :
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Considérant que dans l’intérêt des membres du personnel d’une part
et du bon fonctionnement de l’administration d’autre part, les dispositions du présent arrêté doivent être promulguées le plus rapidement
possible,
Arrête :

Artikel 1. Onverminderd de vereisten die inzake beoordeling, anciënniteit en voordracht van kandidatuur voor het verkrijgen van een
bevordering door verhoging in graad of van een verandering van graad
zijn gesteld, kunnen alleen de ambtenaren die titularis zijn van een
graad, vermeld in kolom 3 van de bij dit besluit behorende lijst,
benoemd worden in de daartegenover in kolom 2 vermelde graad.

Article 1er. Sans préjudice des conditions de signalement, d’ancienneté et de présentation de candidature requises pour obtenir une
promotion par avancement de grade ou un changement de grade, seuls
les titulaires d’un grade mentionné à la colonne 3 de la liste annexée au
présent arrêté, peuvent être nommés au grade mentionné en regard
dans la colonne 2.

Art. 2. Wanneer in een graad bij wege van verandering van graad en
bij wege van bevordering door overgang naar het hoger niveau kan
benoemd worden, mag aan de benoeming bij verandering van graad
voorrang worden verleend.

Art. 2. Lorsque la nomination à un grade peut être faite par
changement de grade et par accession au niveau supérieur, la priorité
peut être donnée au changement de grade.

Art. 3. Het ministerieel besluit van 23 februari 1998 tot vaststelling
van de lijst der graden die toegang geven tot bij verandering van graad
of bij bevordering door verhoging in graad te verlenen graden en tot
vaststelling van de wijze waarop een vacante betrekking wordt
toegekend wordt opgeheven.

Art. 3. L’arrêté ministériel du 23 février 1998 fixant la liste des
grades qui donnent accès aux grades à conférer par changement de
grade ou par promotion par avancement de grade et le mode de
nomination à suivre pour l’attribution d’un emploi est abrogé.

Art. 4. Dit besluit treedt in werking op de datum van inwerkingtreding van de personeelsformatie van het Ministerie van Economische
Zaken die de nieuwe loopbanen in de niveaus 1 en 2+ integreert.

Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l’entrée en
vigueur du cadre organique du Ministère des Affaires économiques qui
intègre les nouvelles carrières dans les niveaux 1 et 2+.

Brussel, 16 maart 1998.

Bruxelles, le 16 mars 1998.

E. DI RUPO

E. DI RUPO

Bijlage bij het ministerieel besluit van 16 maart 1998 tot vaststelling van de lijst der graden die toegang geven tot bij
verandering van graad of bij bevordering door verhoging in graad te verlenen graden en tot vaststelling van de
wijze waarop een vacante betrekking wordt toegekend
Lijst der graden vastgesteld bij toepassing van de bepalingen van de artikelen 35 en 66
van het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de beoordeling en de loopbaan van het Rijkspersoneel

1

2

3

rang

te begeven graad

graad of graden die toegang verlenen tot de in kolom 2 vermelde graden

13

ingenieur-directeur

- ingenieur
- mijningenieur

10

inspecteur

- adjunct-adviseur
afhankelijk van een onderzoek naar de beroepsgeschiktheid bij toepassing van artikel 66, derde
lid, van het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de beoordeling en de loopbaan
van het rijkspersoneel
- controleur en eerstaanwezend controleur
mits slagen voor het vergelijkend examen voor overgang naar het hoger niveau voor de
bevordering tot de graad van inspecteur

10

statisticus

voor de periode die eindigt op 31 januari 1999
adjunct-adviseur
- ofwel als voormalig tijdelijk ambtenaar geslaagd in een regularisatie-examen dat betrekking
had op materies van het Nationaal Instituut voor de Statistiek en in dienst bij het Nationaal
Instituut voor de Statistiek op de datum van inwerkingtreding van de personeelsformatie van
het Ministerie van Economische Zaken die de nieuwe loopbanen in de niveaus 1 en 2+
integreert.
- ofwel geslaagd voor een wervingsexamen voor rang 10 en houder van een diploma dat
toegang geeft tot het wervingsexamen voor statisticus en als statisticus werkzaam bij het
Nationaal Instituut voor de Statistiek op de datum van inwerkingtreding van de personeelsformatie van het Ministerie van Economische Zaken die de nieuwe loopbanen in de niveaus 1
en 2+ integreert.
De adjunct-adviseur behoudt in zijn nieuwe graad de graadanciënniteit verworven in graden
van niveau 1.

20

monitor

bestuursassistent (rang 20)
afhankelijk van een onderzoek naar de beroepsgeschiktheid bij toepassing van artikel 66, derde
lid, van het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de beoordeling en de loopbaan
van het rijkspersoneel
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32

werkmeester

vakman (rang 30)
De kandidaten dienen te slagen voor een bevorderingsexamen waarvan het programma in
functie van evoluerende omstandigheden wordt vastgelegd in overleg met de Vaste Wervingssecretaris.
Mogen aan het examen voor verhoging in de graad van werkmeester deelnemen de
vakmannen die ten minste elf jaar graadanciënniteit hebben.

42

geschoold arbeider

arbeider (rang 40)
De kandidaten dienen te slagen voor een bevorderingsexamen waarvan het programma in
functie van evoluerende omstandigheden wordt vastgelegd in overleg met de Vaste Wervingssecretaris.
Mogen aan het examen voor verhoging in de graad van geschoold arbeider deelnemen de
arbeiders die ten minste vijf jaar graadanciënniteit hebben.

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 16 maart 1998.
De Minister van Economie,
E. DI RUPO

Annexe à l’arrêté ministériel du 16 mars 1998 fixant la liste des grades qui donnent accès aux grades à conférer par
changement de grade ou par promotion par avancement de grade et le mode de nomination à suivre pour
l’attribution d’un emploi
Liste des grades dressée en application des dispositions des articles 35 et 66
de l’arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l’Etat
1

2

3

rang

grade à conférer

grade ou grades donnant accès aux grades mentionnés dans la colonne 2

13

ingénieur-directeur

- ingénieur
- ingénieur des mines

10

inspecteur

- conseiller adjoint
sur la base d’une vérification des aptitudes professionnelles conformément à l’article 66,
alinéa 3, de l’arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de
l’Etat
- contrôleur et contrôleur principal
moyennant la réussite d’un examen d’accession au niveau supérieur pour la promotion au
grade d’inspecteur

10

statisticien

pour la période qui se termine le 31 janvier 1999
conseiller adjoint
- soit ancien agent temporaire, lauréat d’un examen de régularisation portant sur les matières
de l’Institut national de Statistique et en fonction à l’Institut national de Statistique le jour de
l’entrée en vigueur du cadre organique du Ministère des Affaires économiques qui intègre les
nouvelles carrières dans les niveaux 1 et 2+.
- soit lauréat d’un examen de recrutement au rang 10, porteur d’un diplôme universitaire
donnant accès à l’examen de recrutement de statisticien et exerçant des fonctions de statisticien
à l’Institut national de Statistique le jour de l’entrée en vigueur du cadre organique du Ministère
des Affaires économiques qui intègre les nouvelles carrières dans les niveaux 1 et 2+.
Le conseiller adjoint conserve dans son nouveau grade l’ancienneté de grade acquise dans des
grades du niveau 1.

20

monitor

assistant administratif
sur la base d’une vérification des aptitudes professionnelles conformément à l’article 66,
alinéa 3, de l’arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de
l’Etat

32

chef d’atelier

ouvrier spécialiste (rang 30)
Les candidats doivent réussir un examen de promotion pour lequel le programme est élaboré
en concertation avec le Secrétaire Permanent de Recrutement en fonction des circonstances.
Peuvent participer à l’examen d’avancement au grade de chef d’atelier, les ouvriers spécialistes
qui comptent une ancienneté de grade d’au moins onze ans.

42

ouvrier qualifié

ouvrier (rang 40)
Les candidats doivent réussir un examen de promotion pour lequel le programme est élaboré
en concertation avec le Secrétaire Permanent de Recrutement en fonction des circonstances.
Peuvent participer à l’examen d’avancement au grade d’ouvrier qualifié, les ouvriers qui
comptent une ancienneté de grade d’au moins cinq ans.

Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 16 mars 1998.

Le Ministre de l’Economie,
E. DI RUPO
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MINISTERIE VAN VERKEER
EN INFRASTRUCTUUR

MINISTERE DES COMMUNICATIONS
ET DE L’INFRASTRUCTURE

N. 98 — 1110
[S − C − 98/14078]
23 MAART 1998. — Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs

F. 98 — 111
[S − C − 98/14078]
23 MARS 1998. — Arrêté royal relatif au permis de conduire

ADVIES NR. 24/97 VAN 11 SEPTEMBER 1997
VAN DE COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING
VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

AVIS N° 24/97 DU 11 SEPTEMBRE 1997
DE LA COMMISSION DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE

Betreft : Ontwerp van koninklijk besluit betreffende het rijbewijs en
ontwerp van koninklijk besluit houdende de verplichting voor de
gemeentebesturen aan de Minister tot wiens bevoegdheid de wegveiligheid behoort, gegevens te verstrekken betreffende het rijbewijs
of het als zodanig geldend bewijs, via de diensten van het Rijksregister van de natuurlijke personen

Objet : Projet d’arrêté royal relatif au permis de conduire et projet
d’arrêté royal imposant aux communes la communication, au
Ministre ayant la sécurité routière dans ses attributions, d’informations relatives au permis de conduire ou au titre qui en tient lieu, par
l’intermédiaire des services du Registre national

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer,

La Commission de la protection de la vie privée,

Gelet op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, inzonderheid artikel 29;
Gelet op de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een
Rijksregister van de natuurlijke personen, inzonderheid artikel 6,
gewijzigd bij de wet van 15 januari 1990;
Gelet op de adviesaanvraag van 18 juli 1997 van de Staatssecretaris
voor de Veiligheid, Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu;
Gelet op het verslag van de heer C. Voet;
Brengt op 11 september 1997 het volgende advies uit :

Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée
à l’égard des traitements de données à caractère personnel, en
particulier l’article 29;
Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des
personnes physiques, en particulier l’article 6, modifié par la loi du
15 janvier 1990;
Vu la demande d’avis du Secrétaire d’Etat à la Sécurité Routière, à
l’Intégration sociale et à l’Environnement du 18 juillet 1997;
Vu le rapport de M. C. Voet;
Emet le 11 septembre 1997, l’avis suivant :

I. Voorwerp van de adviesaanvraag :
1. De ontwerpen van koninklijke besluiten, die aan de Commissie
voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer voor advies
worden voorgelegd strekken tot :
a) de oprichting van een centraal bestand rijbewijzen en scholingsdocumenten;
b) de verplichting voor de gemeentebesturen aan de Minister tot
wiens bevoegdheid de wegveiligheid behoort, gegevens te verstrekken
betreffende het rijbewijs of het als zodanig geldend bewijs, via de
diensten van het Rijksregister van de natuurlijke personen.

I. Objet de la demande d’avis :
1. Les projets d’arrêtés royaux soumis pour avis à la Commission de
la protection de la vie privée tendent à :

II. Onderzoek van de adviesaanvraag :
A. Oprichting van een centraal bestand
De Commissie maakt de volgende opmerkingen :
1. Artikel 74 van het ontwerp van koninklijk besluit voorziet de
oprichting, binnen het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur van een
centraal bestand.
Het artikel 74 bevat een opgave van de gegevens die het bestand zal
bevatten.
De Commissie maakt bezwaar daar waar volgens het artikel 74, 1°
het centraal bestand, naast de naam, voornamen, adres, land van
verblijf, geboorteplaats en -datum, geslacht, nationaliteit, NlS-code van
de gemeente eveneens het identificatienummer bij het Rijksregister
wordt vermeld.
Er wordt daartoe geen enkele motivering verstrekt.
2. Artikel 77 bepaalt : « de gegevens bedoeld in artikel 74, 1° tot 6°
worden bewaard zonder tijdsbeperking. »
Worden dus ook bedoeld : « de gegevens betreffende het verval van
het recht tot sturen, van de herstelonderzoeken in het recht tot sturen
van de maatregelen die een einde stellen aan het verval van het recht tot
sturen en van de onmiddellijke intrekkingen. » (artikel 74, 3°)
Dit bewaren zonder tijdsbeperking is in strijd met het artikel 619 van
het Wetboek van Strafvordering inzake de uitwissing van veroordelingen.
Het artikel 619 van het Wetboek van Strafvordering bepaalt inderdaad :
« Veroordelingen tot politiestraffen, veroordelingen tot correctionele
hoofdgevangenisstraffen van ten hoogste 6 maanden, veroordelingen
tot correctionele geldstraffen van ten hoogste 500 frank en tot geldstraffen, ongeacht hun bedrag, opgelegd krachtens het koninklijk besluit

a) créer un fichier central des permis de conduire et des documents
d’apprentissage;
b) obliger les communes à communiquer au Ministre ayant la sécurité
routière dans ses attributions des informations relatives au permis de
conduire ou au titre qui en tient lieu, par l’intermédiaire des services du
Registre national des personnes physiques.
II. Examen de la demande d’avis :
A. Création d’un fichier central.
La Commission formule les remarques suivantes :
1. L’article 74 du projet d’arrêté royal prévoit la création d’un fichier
central au sein du Ministère des Communications et de l’Infrastructure.
L’article 74 détaille les données qui seront contenues dans le fichier.
La Commission ne comprend pas que, selon l’article 74, 1°, le fichier
central mentionne, outre les nom, prénoms, adresse, pays de résidence,
lieu et date de naissance, sexe, nationalité, code INS de la commune, le
numéro d’identification au registre national.
Aucune motivation n’est apportée sur ce point.
2. L’article 77 stipule : « les données visées à l’article 74, 1° à 6° sont
conservées sans limitation de durée ».
Sont donc également visées : « les données relatives aux déchéances
du droit de conduire, aux mesures mettant fin aux déchéances du droit
de conduire et aux retraits immédiats ». (Article 74, 3°)
Cette conservation sans limitation dans le temps est contraire à
l’article 619 du Code d’Instruction criminelle en matière d’effacement
des condamnations.
L’article 619 du Code d’Instruction criminelle stipule en effet :
« Les condamnations à des peines de police, les condamnations à des
peines d’emprisonnement correctionnel principal de six mois au plus,
les condamnations à des peines d’amendes correctionnelles ne dépassant pas 500 francs et les peines d’amendes infligées en vertu des lois
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van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie
over het wegverkeer, worden uitgewist na verloop van drie jaar, vanaf
de dag van de rechterlijke eindbeslissing waarbij ze zijn uitgesproken.

coordonnées par arrêté royal du 16 mars 1968 relatives à la police de la
circulation routière quel qu’en soit leur montant, sont effacées après un
délai de trois ans à compter de la date de la décision judiciaire définitive
qui les prononce.
L’alinéa précédent n’est pas applicable aux condamnations qui
comportent des déchéances ou des interdictions dont les effets dépassent une durée de trois ans, sauf s’il s’agit de condamnations qui
comportent la déchéance du droit de conduire prononcée pour
incapacité physique du conducteur en vertu des dispositions de l’arrêté
royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police
de la circulation routière. »
L’effacement des condamnations entraı̂ne la réhabilitation et implique que la condamnation effacée ne peut plus être mentionnée
notamment au Casier judiciaire.
B. Obligation des communes :
1. Le projet d’arrêté royal prévoit l’obligation dans le chef des
communes «de transmettre par l’intermédiaire du Registre national des
personnes physiques, au Ministre ayant la sécurité routière dans ses
attributions ou à son délégué les informations visées à l’article 58 de
l’arrêté royal relatif au permis de conduire, à l’exception du 9°.»

Het vorig lid is niet van toepassing op veroordelingen die vervallenverklaringen of ontzettingen inhouden waarvan de gevolgen zich over
meer dan drie jaar verstrekken, tenzij het gaat om veroordelingen die
het verval inhouden van het recht tot sturen wegens lichamelijke
ongeschiktheid, uitgesproken op grond van de bepalingen van het
koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten
betreffende de politie over het wegverkeer. »
Uitwissing van veroordelingen heeft de gevolgen van herstel in eer
en rechten en brengt mee dat de uitgewiste veroordeling niet meer mag
worden vermeld o.m. in het strafregister.
B. Verplichting van de gemeentebesturen.
1. Het ontwerp van koninklijk besluit voorziet de verplichting in
hoofde van de gemeentebesturen «door bemiddeling van het Rijksregister van de natuurlijke personen, aan de Minister tot wiens bevoegdheid de wegveiligheid behoort of aan zijn gemachtigde, de inlichtingen
te verstrekken, bedoeld in artikel 58 van het koninklijk besluit
betreffende het rijbewijs, met uitzondering van 9°. »
Het betreft de gegevens die voorkomen op de inlichtingenfiche en de
voorlopige inlichtingenfiche, die de daartoe bevoegde overheid dient
bij te houden.
De uitzondering van artikel 9 betreft de vervallenverklaringen van
het recht tot sturen bedoeld in artikel 66 van het ontwerp van koninklijk
besluit betreffende het rijbewijs.
2. De rechtsgrond van deze verplichting is terug te vinden in artikel
6 van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van
de natuurlijke personen.
3. De Commissie heeft geen bezwaar tegen de voorgestelde tekst.
De secretaris,
De voorzitter,
(get.) J. PAUL
(get.) P. THOMAS.

L’exception de l’article 9 concerne les déchéances du droit de
conduire visées à l’article 66 du projet d’arrêté royal relatif au permis de
conduire.
2. Le fondement légal de cette obligation se retrouve à l’article 6 de la
loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes
physiques.
3. La Commission n’a aucune objection à l’égard du texte soumis.
Le secrétaire,
Le président,
(signé) J. PAUL.
(signé) P. THOMAS.

23 MAART 1998. — Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs

23 MARS 1998. — Arrêté royal relatif au permis de conduire

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Internationaal Verdrag nopens het wegverkeer en
bijlagen, ondertekend te Genève op 19 september 1949, en op de
Europese Overeenkomst houdende aanvulling van het Verdrag nopens
het wegverkeer en het Protocol nopens de verkeerstekens van 1949,
ondertekend te Genève op 16 september 1950, beide goedgekeurd bij de
wet van 1 april 1954;
Gelet op het Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de
Europese Gemeenschap, goedgekeurd bij de wet van 2 december 1957,
inzonderheid op de artikelen 75 en 189;
Gelet op het Verdrag inzake het wegverkeer, en Bijlagen, opgemaakt
te Wenen op 8 november 1968 en op de Europese Overeenkomst, en
Bijlage tot aanvulling van dit Verdrag, opgemaakt te Genève op
1 mei 1971, goedgekeurd bij de wet van 30 september 1988;
Gelet op de richtlijn 91/439/EEG van de Raad van 29 juli 1991
betreffende het rijbewijs, gewijzigd door de richtlijnen van de Raad
96/47/EG van 23 juli 1996 en 97/26/EG van 2 juni 1997;
Gelet op de beschikking van de Commissie van 10 juli 1996
betreffende een afwijking van de bepalingen van bijlage III van de
richtlijn 91/439/ EEG van de Raad;
Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische
Ruimte, ondertekend te Porto op 2 mei 1992 en goedgekeurd bij de wet
van 18 maart 1993, op het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst
betreffende de Europese Economische Ruimte, ondertekend te Brussel
op 17 maart 1993 en goedgekeurd bij de wet van 22 juli 1993, en op de
beslissing van het gemengd Comité van de EER nr 7/94 van 21 maart
1994 tot wijziging van het protocol 47 en bepaalde bijlagen van het
akkoord van de EER;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer,
gecoördineerd op 16 maart 1968, gewijzigd bij de wetten van
12 juli 1973, 9 juni 1975, 9 juli 1976, 14 juli 1976, het koninklijk besluit
nr. 140 van 30 december 1982, de wetten van 29 februari 1984,
21 juni 1985, 18 juli 1990, 20 juli 1991, 8 december 1992 en 4 augustus 1996;

Il s’agit des données figurant sur la fiche signalétique et la fiche
signalétique provisoire que doit tenir à jour l’autorité concernée.

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Convention internationale sur la circulation routière et annexes,
signée à Genève le 19 septembre 1949, et l’Accord européen complétant
la Convention routière et le Protocole relatif à la signalisation routière
de 1949, signé à Genève le 16 septembre 1950, approuvés par la loi du
1er avril 1954;
Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne,
approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment les articles 75 et
189;
Vu la Convention sur la circulation routière, et Annexes, faites à
Vienne le 8 novembre 1968 et l’Accord européen, et Annexe, complétant
cette Convention, faits à Genève le 1er mai 1971, approuvés par la loi du
30 septembre 1988;
Vu la directive 91/439/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au
permis de conduire, modifiée par les directives du Conseil 96/47/CE
du 23 juillet 1996 et 97/26/CE du 2 juin 1997;
Vu la décision de la Commission du 10 juillet 1996 concernant une
dérogation aux dispositions de l’annexe III de la directive 91/439/CEE
du Conseil;
Vu l’Accord sur l’Espace Economique Européen, signé à Porto le
2 mai 1992, approuvé par la loi du 18 mars 1993 et le Protocole portant
adaptation de l’Accord sur l’Espace Economique Européen, signé à
Bruxelles le 17 mars 1993, approuvé par la loi du 22 juillet 1993, et la
décision du Comité mixte de l’EEE n° 7/94 du 21 mars 1994 modifiant
le protocole 47 et certaines annexes de l’accord EEE;
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le
16 mars 1968, modifiée par les lois des 12 juillet 1973, 9 juin 1975,
9 juillet 1976, 14 juillet 1976, l’arrêté royal n° 140 du 30 décembre 1982,
les lois des 29 février 1984, 21 juin 1985, 18 juillet 1990, 20 juillet 1991,
8 décembre 1992 et 4 août 1996;
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Gelet op de wet van 18 februari 1969 betreffende de maatregelen ter
uitvoering van de internationale verdragen en akten inzake vervoer
over de weg, de spoorweg of de waterweg, gewijzigd bij de wetten van
6 mei 1985, 21 juni 1985 en 28 juli 1987;
Gelet op de wet van 18 juli 1990 tot wijziging van de wet betreffende
de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968 en van
de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk
voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het
veiligheidstoebehoren moeten voldoen, inzonderheid op artikel 39;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, inzonderheid op
artikel 8, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 25 maart 1987 en
18 juli 1991 en artikel 59.2, gewijzigd door de koninklijke besluiten van
18 september 1991 en 29 mei 1996;
Overwegende dat de Gewestregeringen zijn betrokken bij het
ontwerpen van dit besluit;
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Vu la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d’exécution des
traités et actes internationaux en matière de transport par route, par
chemin de fer ou par voie navigable, modifiée par les lois des
6 mai 1985, 21 juin 1985 et 28 juillet 1987;
Vu la loi du 18 juillet 1990 modifiant la loi relative à la police de la
circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 et la loi du 21 juin 1985
relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout
véhicule de transport par terre, ses éléments, ainsi que les accessoires de
sécurité, notamment l’article 39;
Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur
la police de la circulation routière, notamment l’article 8, modifié par les
arrêtés royaux des 25 mars 1987 et 18 juillet 1991 et l’article 59. 2,
modifié par les arrêtés royaux des 18 septembre 1991 et 29 mai 1996;
Considérant que les Gouvernements de Région ont été associés à
l’élaboration du présent arrêté;

Gelet op het advies van de inspecteur van financiën van 29 oktober 1997;
Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting van 6 november 1997;

Vu l’avis de l’inspecteur des finances, donné le 29 octobre 1997;

Gelet op het advies van de Commissie voor de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer;
Gelet op het advies van de Commissie der Europese Gemeenschappen;
Gelet op het besluit van de Ministerraad van 7 november 1997 over
de adviesaanvraag binnen een termijn van een maand;
Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op
14 januari 1998, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de
gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Vu l’avis de la Commission de la protection de la vie privée;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Onze
Minister van Volksgezondheid, Onze Minister van Buitenlandse Zaken,
Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Onze Minister van
Justitie, Onze Minister van Landsverdediging en Onze Staatssecretaris
voor Veiligheid en op het advies van Onze in Raad vergaderde
Ministers,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
TITEL I. — Definities
Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :
1° « wet », de wet betreffende de politie over het wegverkeer,
gecoördineerd op 16 maart 1968;
2° « Minister », de Minister tot wiens bevoegdheid de verkeersveiligheid behoort;
3° « motorvoertuig », elk zichzelf over de weg voortbewegend
voertuig uitgerust met een motor anders dan een voertuig dat op rails
wordt voortbewogen.
Worden niet beschouwd als motorvoertuig, rijwielen waaraan een
elektrische hulpmotor is bevestigd die slechts kan werken als de
pedalen worden gebruikt en waarvan het vermogen niet hoger mag zijn
dan 0,3 kW;
4° « bromfiets » :
a) ofwel een « bromfiets klasse A », dit wil zeggen elk twee- of
driewielig voertuig uitgerust met een motor met inwendige verbranding waarvan de cilinderinhoud ten hoogste 50 cm3; bedraagt, of met
een elektrische motor en dat naar bouw en motorvermogen, op een
horizontale weg, niet sneller kan rijden dan 25 km per uur;
b) ofwel een « bromfiets klasse B », dit wil zeggen :

Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 6 novembre 1997;

Vu l’avis de la Commission des Communautés européennes;
Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 7 novembre 1997 sur
la demande d’avis dans le délai d’un mois;
Vu l’avis du Conseil d’Etat, donné le 14 janvier 1998, en application
de l’article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l’Intérieur, de Notre Ministre
de la Santé publique, de Notre Ministre des Affaires étrangères, de
Notre Ministre de l’Emploi et du Travail, de Notre Ministre de la
Justice, de Notre Ministre de la Défense nationale et de Notre Secrétaire
d’Etat à la Sécurité et de l’avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en
Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
TITRE Ier. — Définitions
Article 1er. Aux fins de l’application du présent arrêté :
1° le terme « loi » désigne la loi relative à la police de la circulation
routière, coordonnée le 16 mars 1968;
2° le terme « Ministre » désigne le Ministre qui a la sécurité routière
dans ses attributions;
3° les termes « véhicule à moteur » désignent tout véhicule pourvu
d’un moteur et circulant sur route par ses moyens propres à l’exception
des véhicules qui se déplacent sur rails.
Ne sont pas considérés comme véhicules à moteur les cycles auxquels
est adjoint un moteur électrique d’appoint qui ne peut fonctionner que
lorsqu’il est fait usage des pédales, dont la puissance ne peut excéder
0,3 kW;
4° le terme « cyclomoteur » désigne :
a) soit un « cyclomoteur classe A », c’est-à-dire tout véhicule à deux
ou à trois roues équipé d’un moteur à combustion interne d’une
cylindrée n’excédant pas 50 cm3 ou d’un moteur électrique et qui ne
peut, par construction et par la seule puissance de son moteur, dépasser
sur une route en palier la vitesse de 25 km à l’heure;
b) soit un « cyclomoteur classe B », c’est-à-dire :

- elk twee- of driewielig voertuig uitgerust met een motor met
inwendige verbranding en waarvan de cilinderinhoud ten hoogste
50 cm3 bedraagt, of met een elektrische motor en dat naar bouw en
motorvermogen, op een horizontale weg, niet sneller kan rijden dan
45 km per uur, met uitsluiting van de bromfietsen klasse A;

- tout véhicule à deux ou à trois roues équipé d’un moteur à
combustion interne d’une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 ou d’un
moteur électrique et qui ne peut, par construction et par la seule
puissance de son moteur, dépasser sur une route en palier la vitesse de
45 km à l’heure, à l’exclusion des cyclomoteurs classe A;

- elk vierwielig voertuig uitgerust met een motor waarvan de
cilinderinhoud ten hoogste 50 cm3 bedraagt voor de motoren met
elektrische ontsteking of, voor de andere typen motoren, met een nettomaximumvermogen van ten hoogste 4 kW en dat naar bouw en
motorvermogen, op een horizontale weg, niet sneller kan rijden dan 45
km per uur.

- tout véhicule à quatre roues équipé d’un moteur d’une cylindrée ne
dépassant pas 50 cm3 pour les moteurs à allumage commandé ou, pour
les autres types de moteurs, d’une puissance maximale nette n’excédant
pas 4 kW et qui ne peut, par construction et par la seule puissance de
son moteur, dépasser sur une route en palier la vitesse de 45 km à
l’heure.

De maximale lege massa van de driewielige bromfietsen is beperkt
tot 270 kg; deze van de vierwielige bromfietsen tot 350 kg; voor de
elektrische voertuigen geldt die massa evenwel zonder de batterijen;

La masse maximale à vide des cyclomoteurs à trois roues est limitée
à 270 kg; celle des cyclomoteurs à quatre roues à 350 kg; toutefois, pour
les véhicules électriques, cette masse s’entend sans les batteries;

5° « motorfiets », elk tweewielig motorvoertuig met of zonder
zijspanwagen en dat niet beantwoordt aan de bepaling van de
bromfiets;

5° le terme « motocyclette » désigne tout véhicule à moteur à deux
roues, avec ou sans side-car et qui ne répond pas à la définition du
cyclomoteur;
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6° « driewieler met motor », elk driewielig motorvoertuig dat niet
beantwoordt aan de bepaling van de bromfiets en waarvan de
maximale ledige massa niet meer dan 1.000 kg bedraagt;

6° les termes « tricycle à moteur » désignent tout véhicule à moteur
à trois roues et qui ne répond pas à la définition du cyclomoteur et dont
la masse maximale à vide n’excède pas 1.000 kg;

7° « vierwieler met motor », elk vierwielig motorvoertuig, andere dan
die welke als bromfietsen worden beschouwd, met een lege massa van
ten hoogste 400 kg of 550 kg voor voertuigen gebruikt voor het
goederenvervoer en met een netto-maximumvermogen van de motor
van ten hoogste 15 kW. Voor de elektrische voertuigen geldt die massa
zonder de batterijen;
8° « auto », elk motorvoertuig, bromfietsen en motorrijwielen
uitgezonderd, dat gewoonlijk wordt gebruikt voor het vervoer van
personen of goederen over de weg, of om voertuigen voor het vervoer
van personen of goederen over de weg voort te trekken. Deze term
omvat mede trolleybussen, dat wil zeggen voertuigen die in verbinding
staan met een elektrische leiding en niet rijden op spoorstaven; hij heeft
geen betrekking op landbouw- en bosbouwtrekkers;
9° « landbouw- en bosbouwtrekkers », elk motorvoertuig op wielen
of rupsbanden, met ten minste twee assen, voornamelijk bestemd voor
tractiedoeleinden en in het bijzonder ontworpen voor het trekken,
duwen, dragen of in beweging brengen van bepaalde werktuigen,
machines of aanhangwagens die voor gebruik in de land- of bosbouw
zijn bestemd, en die slechts bijkomstig voor personen- of goederenvervoer over de weg of voor het trekken van voertuigen van personen- of
goederenvervoer over de weg worden gebruikt;
10° « voertuig uitgerust met een automatische schakeling », elk
voertuig waarbij de overbrengingsverhouding tussen motor en wielen
slechts door het bedienen van het gas- en rempedaal wordt gewijzigd.
Voertuigen met een elektrische motor en voertuigen die uitgerust zijn
met een koppeling die functioneert zonder dat de bestuurder hoeft in te
grijpen, meer bepaald voertuigen met een half-automatische schakeling, worden daarmee gelijkgesteld;

7° les termes « quadricycle à moteur » désignent tout véhicule à
moteur à quatre roues autres que ceux considérés comme cyclomoteurs,
dont la masse à vide n’excède pas 400 kg ou 550 kg pour les véhicules
affectés au transport de choses, cette masse s’entendant sans les
batteries pour les véhicules électriques, et dont la puissance maximale
nette du moteur n’excède pas 15 kW;
8° les termes « véhicule automobile » désignent ceux des véhicules à
moteur, autres que les cyclomoteurs et les motocycles, qui servent
normalement au transport sur route de personnes ou de choses ou à la
traction sur route de véhicules utilisés pour le transport des personnes
ou de choses. Ce terme englobe les trolleybus, c’est-à-dire les véhicules
reliés à une ligne électrique et ne circulant pas sur rails; il n’englobe pas
les tracteurs agricoles et forestiers;
9° les termes « tracteur agricole ou forestier » désignent tout véhicule
à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux, dont la
fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction, qui est
spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains
outils, machines ou remorques destinés à l’emploi dans l’exploitation
agricole ou forestière et dont l’utilisation pour le transport sur route de
personnes ou de choses ou pour la traction sur route de véhicules
utilisés pour le transport de personnes ou de choses n’est qu’accessoire;

11° « gewone verblijfplaats », de plaats waar iemand gewoonlijk
verblijft, dat wil zeggen gedurende ten minste 185 dagen per kalenderjaar, wegens persoonlijke en beroepsmatige bindingen of, voor iemand
zonder beroepsmatige bindingen, wegens persoonlijke bindingen waaruit nauwe banden blijken tussen hemzelf en de plaats waar hij woont.

10° les termes « véhicule équipé d’un changement de vitesses
automatique » désignent tout véhicule dans lequel seule une action sur
l’accélérateur ou les freins permet de faire varier la démultiplication
entre le moteur et les roues. Sont assimilés à ces véhicules les véhicules
à moteur électrique ainsi que les véhicules équipés d’un embrayage
dont le fonctionnement ne requiert pas nécessairement l’intervention
du conducteur, notamment les véhicules à changement de vitesses
semi-automatique;
11° les termes « résidence normale » désignent le lieu où une
personne demeure habituellement, c’est-à-dire pendant au moins
185 jours par année civile, en raison d’attaches personnelles et
professionnelles, ou, dans le cas d’une personne sans attaches professionnelles, en raison d’attaches personnelles, révélant des liens étroits
entre elle-même et l’endroit où elle habite.

De gewone verblijfplaats van iemand die zijn beroepsmatige bindingen op een andere plaats dan zijn persoonlijke bindingen heeft en
daardoor afwisselend op verschillende plaatsen in twee of meer Staten
verblijft, wordt evenwel geacht zich op dezelfde plaats als zijn
persoonlijke bindingen te bevinden, op voorwaarde dat hij daar op
geregelde tijden terugkeert. Deze laatste voorwaarde vervalt, wanneer
de betrokkene voor een opdracht van een bepaalde duur in een andere
Staat verblijft. Het volgen van onderwijs aan een universiteit of een
school impliceert niet dat de gewone verblijfplaats is verplaatst;

Toutefois, la résidence normale d’une personne dont les attaches
professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses
attaches personnelles et qui, de ce fait, est amenée à séjourner
alternativement dans les lieux différents situés dans deux ou plusieurs
Etats est censée se situer au lieu de ses attaches personnelles, à
condition qu’elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition
n’est pas requise lorsque la personne effectue un séjour dans un autre
Etat pour l’exécution d’une mission d’une durée déterminée. La
fréquentation d’une université ou d’une école n’implique pas le
transfert de la résidence normale;

12° « rijschool », elke rijschool, erkend overeenkomstig het koninklijk
besluit van 23 maart 1998 betreffende de voorwaarden voor de
erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen;
13° « Europees rijbewijs », elk rijbewijs bedoeld bij artikel 23, § 2, 1°
van de wet, afgegeven door een Lid-Staat van de Europese Unie of van
de Europese Economische Ruimte.

12° les termes « école de conduite » désignent toute école de conduite
agréée conformément à l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif aux
conditions d’agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur;
13° les termes « permis de conduire européen » désignent tout permis
de conduire visé par l’article 23, § 2, 1° de la loi, délivré par un Etat
membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.

TITEL II. — Indeling van de motorvoertuigen
in categorieën voor de toepassing van de bepalingen
betreffende het recht tot sturen

TITRE II. — Classement des véhicules à moteur en catégories
pour l’application des dispositions relatives au droit de conduire

Art. 2. § 1. Voor de toepassing van de wets- en verordeningsbepalingen betreffende het recht tot sturen, worden de motorvoertuigen
ingedeeld in categorieën :

Art. 2. § 1er. Pour l’application des dispositions légales et réglementaires relatives au droit de conduire, les véhicules à moteur sont classés
dans les catégories suivantes :

1° Categorie A3 : bromfietsen.

1° Catégorie A3 : cyclomoteurs.

Aan de voertuigen van deze categorie mag een aanhangwagen
gekoppeld worden, behalve als het gaat om een bromfiets met drie of
vier wielen;

Aux véhicules de cette catégorie peut être adjointe une remorque,
sauf s’il s’agit d’un cyclomoteur à trois ou quatre roues;

2° Categorie A : motorfietsen met of zonder zijspan.
Aan de voertuigen van deze categorie mag een aanhangwagen
gekoppeld worden, behalve aan een motorfiets met zijspan;
3° Categorie B :
- auto’s met een maximale toegelaten massa van ten hoogste 3.500 kg
en met ten hoogste acht zitplaatsen, die van de bestuurder niet
meegerekend; aan de auto’s van deze categorie kan een aanhangwagen
worden gekoppeld met een maximale toegelaten massa van ten hoogste
750 kg;

2° Catégorie A : motocyclettes avec ou sans side-car.
Aux véhicules de cette catégorie peut être adjointe une remorque sauf
s’il s’agit d’une motocyclette avec side-car;
3° Catégorie B :
- véhicules automobiles, dont la masse maximale autorisée n’excède
pas 3.500 kg et dont le nombre de places assises, outre le siège du
conducteur, n’excède pas huit; aux véhicules de cette catégorie peut être
attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n’excède pas
750 kg;
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- samenstellen bestaande uit een trekkend voertuig van categorie B
en een aanhangwagen, waarbij de maximale toegelaten massa van het
samenstel niet meer dat 3.500 kg bedraagt en de maximale toegelaten
massa van de aanhangwagen niet groter is dan de ledige massa van het
trekkende voertuig.

- ensembles composés d’un véhicule tracteur de la catégorie B et
d’une remorque, dont la masse maximale autorisée de l’ensemble
n’excède pas 3.500 kg et dont la masse maximale autorisée de la
remorque n’excède pas la masse à vide du véhicule tracteur.

De drie- en vierwielers met motor behoren eveneens tot deze
categorie;

Les tricycles à moteur et les quadricycles à moteur entrent également
dans cette catégorie;

4° Categorie B+E :
samenstellen van voertuigen bestaande uit een trekkend voertuig
van categorie B en een aanhangwagen, waarvan het samenstel niet
onder de categorie B valt;

4° Catégorie B + E :
ensembles de véhicules couplés composés d’un véhicule tracteur de
la catégorie B et d’une remorque dont l’ensemble n’entre pas dans la
catégorie B;

5° Categorie C :
andere auto’s dan die van categorie D, met een maximale toegelaten
massa van meer dan 3500 kg; aan de auto’s van deze categorie kan een
aanhangwagen worden gekoppeld waarvan de maximale toegelaten
massa niet meer dan 750 kg bedraagt;

5° Catégorie C :
véhicules automobiles autres que ceux de la catégorie D, dont la
masse maximale autorisée excède 3.500 kg; aux véhicules de cette
catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale
autorisée n’excède pas 750 kg;

6° Categorie C+E :
samenstellen van voertuigen bestaande uit een trekkend voertuig
van categorie C en een aanhangwagen met een maximale toegelaten
massa van meer dan 750 kg;

6° Catégorie C+E :
ensembles de véhicules couplés composés d’un véhicule tracteur
rentrant dans la catégorie C et d’une remorque dont la masse maximale
autorisée excède 750 kg;

7° Categorie D :
auto’s bestemd voor personenvervoer, met meer dan acht zitplaatsen,
die van de bestuurder niet meegerekend; aan de auto’s van deze
categorie kan een aanhangwagen worden gekoppeld met een maximale
toegelaten massa van ten hoogste 750 kg.

7° Catégorie D :

De voertuigen met vouwbalg omschreven in artikel 1, § 2, 9 van het
koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op
de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun
onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, behoren
eveneens tot deze categorie;

véhicules automobiles affectés au transport de personnes et ayant
plus de huit places assises outre le siège du conducteur; aux véhicules
de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse
maximale autorisée n’excède pas 750 kg.
Les véhicules à soufflet définis par l’article 1er, § 2, 9 de l’arrêté royal
du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs
remorques, leurs éléments et leurs accessoires de sécurité entrent
également dans cette catégorie;

8° Categorie D+E :
samenstellen van voertuigen bestaande uit een trekkend voertuig
van categorie D en een aanhangwagen met een maximale toegelaten
massa van meer dan 750 kg.
§ 2. Binnen de categorieën C, C+E, D en D+E worden de volgende
subcategorieën gecreëerd :

8° Catégorie D+E :
ensembles de véhicules couplés composés d’un véhicule tracteur
rentrant dans la catégorie D et d’une remorque dont la masse maximale
autorisée excède 750 kg.
§ 2. Au sein des catégories C, C+E, D et D+E sont créées les
sous-catégories suivantes :

1° Subcategorie C1 :

1° Sous-catégorie C1 :

andere auto’s dan die van categorie D, waarvan de maximale
toegelaten massa meer dan 3.500 kg, doch ten hoogste 7.500 kg
bedraagt; aan de auto’s van deze subcategorie kan een aanhangwagen
worden gekoppeld met een maximale toegelaten massa van ten hoogste
750 kg;

véhicules automobiles autres que ceux de la catégorie D, dont la
masse maximale autorisée excède 3.500 kg sans dépasser 7.500 kg; aux
véhicules de cette sous-catégorie peut être attelée une remorque dont la
masse maximale autorisée n’excède pas 750 kg;

2° Subcategorie C1+E :
samenstellen van voertuigen bestaande uit een trekkend voertuig
van subcategorie C1 en een aanhangwagen met een maximale toegelaten massa van meer dan 750 kg, mits de maximale toegelaten massa van
het aldus gevormde samenstel ten hoogste 12.000 kg bedraagt en de
maximale toegelaten massa van de aanhangwagen de ledige massa van
het trekkende voertuig niet overschrijdt;
3° Subcategorie D1 :
auto’s bestemd voor personenvervoer, met meer dan acht doch niet
meer dan zestien zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend;
aan de auto’s van deze subcategorie kan een aanhangwagen worden
gekoppeld met een maximale toegelaten massa van ten hoogste 750 kg;

2° Sous-catégorie C1 + E :
ensembles de véhicules couplés composés d’un véhicule tracteur
rentrant dans la sous-catégorie C1 et d’une remorque dont la masse
maximale autorisée excède 750 kg, sous réserve que la masse maximale
autorisée de l’ensemble ainsi formé n’excède pas 12.000 kg et que la
masse maximale autorisée de la remorque n’excède pas la masse à vide
du véhicule tracteur;

4° Subcategorie D1+E :
samenstellen van voertuigen bestaande uit een trekkend voertuig
van subcategorie D1 en een aanhangwagen met een maximale toegelaten massa van meer dan 750 kg, mits de maximale toegelaten massa
van het aldus gevormde samenstel ten hoogste 12.000 kg bedraagt en
de maximale toegelaten massa van de aanhangwagen de ledige massa
van het trekkende voertuig niet overschrijdt en de aanhangwagen niet
wordt gebruikt om personen te vervoeren.
§ 3. Motorvoertuigen die rijden op de openbare weg en die niet
behoren tot één van de categorieën of subcategorieën gedefinieerd in de
§§ 1 en 2, zoals het verrijdbare landbouw- of bedrijfsmaterieel, worden
ingedeeld bij de categorie B of C of de subcategorie C1 naargelang hun
maximale toegelaten massa.

4° Sous-catégorie D1+E :
ensembles de véhicules couplés composés d’un véhicule tracteur
rentrant dans la sous-catégorie D1 et d’une remorque dont la masse
maximale autorisée excède 750 kg, sous réserve que la masse maximale
autorisée de l’ensemble ainsi formé n’excède pas 12.000 kg et que la
masse maximale autorisée de la remorque n’excède pas la masse à vide
du véhicule tracteur et que la remorque ne soit pas utilisée pour le
transport de personnes.
§ 3. Les véhicules à moteur circulant sur la voie publique et qui ne
rentrent dans aucune des catégories ou sous-catégories définies aux §§
er
1 et 2, tels le matériel mobile agricole ou industriel, sont classés dans
la catégorie B ou C ou dans la sous-catégorie C1 selon leur masse
maximale autorisée.

3° Sous-catégorie D1 :
véhicules automobiles affectés au transport de personnes, ayant plus
de huit places assises outre le siège du conducteur sans excéder seize
places assises, outre le siège du conducteur; aux véhicules de cette
sous-catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale
autorisée n’excède pas 750 kg;
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TITEL III. — Het rijbewijs
HOOFDSTUK I. — Toepassingsveld

Art. 3. § 1. Een Belgisch rijbewijs kunnen verkrijgen :
1° de personen die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister, in het
vreemdelingenregister of het wachtregister van een Belgische gemeente
en die houder zijn van een van de volgende in België afgegeven geldige
documenten :
a) de identiteitskaart van Belg of voor vreemdeling;
b) het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister;
c) de verblijfskaart van onderdaan van een Lid-Staat van de Europese
Economische Gemeenschappen;

TITRE III. — Le permis de conduire
CHAPITRE Ier. — Champ d’application
Art. 3. § 1er. Peuvent obtenir un permis de conduire belge :
1° les personnes qui sont inscrites au registre de la population, au
registre des étrangers ou au registre d’attente dans une commune belge
et titulaires d’un des documents suivants, délivrés en Belgique et en
cours de validité :
a) la carte d’identité de belge ou d’étranger;
b) le certificat d’inscription au registre des étrangers;
c) la carte de séjour de ressortissant d’un Etat membre des
Communautés européennes;

d) het attest van immatriculatie;
2° de personen die het bewijs leveren van hun inschrijving in een
Belgische onderwijsinstelling gedurende een periode van ten minste
zes maanden en die houder zijn van het geldige verblijfsdocument
bedoeld in bijlage 33 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en
de verwijdering van vreemdelingen;

d) l’attestation d’immatriculation;
2° les personnes qui apportent la preuve de leur inscription dans un
établissement d’enseignement belge pendant une période d’au moins
six mois et qui sont titulaires du document de séjour visé à l’annexe 33
de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour,
l’établissement et l’éloignement des étrangers, en cours de validité;

3° de personen die houder zijn van een van de volgende in België
afgegeven geldige documenten :

3° les personnes qui sont titulaires d’un des documents suivants,
délivrés en Belgique et en cours de validité :

a) de diplomatieke identiteitskaart;
b) de consulaire identiteitskaart;
c) de bijzondere identiteitskaart.
§ 2. De personen bedoeld in § 1, 1° mogen slechts een motorvoertuig
besturen op basis van een Belgisch rijbewijs of op basis van een onder
de voorwaarden van artikel 27, 2°, afgegeven Europees rijbewijs, geldig
voor de categorie of de subcategorie waartoe het voertuig behoort.

a) la carte d’identité diplomatique;
b) la carte d’identité consulaire;
c) la carte d’identité spéciale.
§ 2. Les personnes visées au § 1er, 1° ne peuvent conduire un véhicule
à moteur que sous le couvert d’un permis de conduire belge ou sous le
couvert d’un permis de conduire européen délivré dans les conditions
de l’article 27, 2°, valable pour la catégorie ou la sous-catégorie à
laquelle appartient le véhicule.

De overige bestuurders van motorvoertuigen moeten houder zijn
van een Belgisch, een Europees of een buitenlands rijbewijs, nationaal
of internationaal, dat afgegeven is onder de voorwaarden die inzake
internationaal wegverkeer van toepassing zijn en geldig is voor de
categorie of subcategorie waartoe het voertuig behoort. Die bestuurders
dienen een zodanig rijbewijs bij zich te hebben.
De bestuurders, houder van een Europees rijbewijs of van een
nationaal of internationaal buitenlands rijbewijs moeten de leeftijd
bereikt hebben die vereist is overeenkomstig de bepalingen van artikel
18 voor de afgifte van rijbewijzen.

Les autres conducteurs de véhicules à moteur doivent être titulaires
et porteurs d’un permis de conduire belge, d’un permis de conduire
européen ou d’un permis de conduire étranger, soit national, soit
international, délivré dans les conditions applicables en matière de
circulation internationale, valable pour la catégorie ou la sous-catégorie
à laquelle appartient le véhicule.
Les conducteurs, titulaires d’un permis de conduire européen ou
d’un permis de conduire étranger national ou international, doivent
avoir l’âge requis par les dispositions de l’article 18 pour la délivrance
des permis de conduire.

Art. 4. Zijn ontslagen van de verplichting houder te zijn van een
rijbewijs en het bij zich te hebben :

Art. 4. Sont dispensés de l’obligation d’être titulaires et porteurs
d’un permis de conduire :

1° de bestuurders die overeenkomstig de bepalingen van dit besluit
het praktische examen afleggen of met het oog daarop een scholing
volgen.

1° les conducteurs qui subissent l’examen pratique ou qui se
soumettent à l’apprentissage en préparation à ce dernier, conformément
aux dispositions du présent arrêté.
Cette dispense est également valable pour se rendre au centre
d’examen en vue d’y subir l’examen et en revenir pour :

Deze vrijstelling geldt eveneens wanneer zij zich naar het examencentrum begeven om het examen af te leggen en ervan terugkeren
voor :
a) de bestuurders die vervallenverklaard zijn van het recht tot sturen
en die het praktische examen moeten afleggen voorgeschreven in
artikel 38 van de wet;

a) les conducteurs déchus du droit de conduire qui sont soumis à
l’examen pratique prévu à l’article 38 de la loi;

b) de houders van een buitenlands rijbewijs bedoeld in artikel 5, § 2,
2°;

b) les titulaires d’un permis de conduire étranger visé à l’article 5,
§ 2, 2°;

2° de leerlingen van een rijschool die met bijstand van een instructeur
een voertuig besturen dat bestemd is voor het onderricht;

2° les élèves d’une école de conduite qui conduisent un véhicule
affecté à l’enseignement de la conduite avec l’assistance d’un instructeur;

3° de kandidaten die deelnemen aan het praktische examen bepaald
in artikel 48, § 2, derde lid. Deze vrijstelling geldt tevens om zich naar
het examencentrum te begeven teneinde er examen af te leggen en
ervan terug te keren;

3° les candidats qui subissent l’examen pratique conformément aux
dispositions de l’article 48, § 2, alinéa 3. Cette dispense vaut également
pour se rendre au centre d’examen afin de subir l’examen et en revenir;

4° de bestuurders van voertuigen van de categorie D of D+E en van
de subcategorie D1 of D1+E, in dienst van de ondernemingen voor
openbaar vervoer, die de opleiding volgen die door deze ondernemingen wordt verstrekt en waarvan het programma door de Minister
wordt goedgekeurd;
5° de kandidaten, die met het oog op het behalen van het rijbewijs
geldig voor de categorie C, C+E, D of D+E of voor de subcategorie C1,
C1+E, D1 of D1+E, de opleiding volgen waarvan het programma is
goedgekeurd door de Minister en georganiseerd wordt door :

4° les conducteurs de véhicules de la catégorie D ou D+E et de la
sous-catégorie D1 ou D1+E, affectés au service de sociétés de transport
en commun, qui suivent la formation dispensée par ces dernières et
dont le programme est approuvé par le Ministre;

a) « l’Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l’Emploi »;
b) de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding;

5° les candidats qui suivent la formation, dont le programme est
approuvé par le Ministre, en vue de l’obtention d’un permis de
conduire valable pour la catégorie C, C+E, D ou D+E ou pour la
sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E organisée par :
a) l’Office communautaire et régional de la Formation professionnelle
et de l’Emploi;
b) le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding »;
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c) het « Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle »;
6° de leden van de politiemachten die kandidaat zijn voor een
rijbewijs geldig voor de categorieën A3, A, D of D+E voor de
subcategorie D1 of D1+E, gedurende de scholing in een politieschool,
waarvan het programma is goedgekeurd door de Minister;
7° de kandidaten die met het oog op het behalen van een rijbewijs
geldig voor de categorieën B, B+E, C, C+E en voor de subcategorieën
C1 en C1+E of voor de categorieën B, B+E, D, D+E en voor de
subcategorieën D1 en D1+E in de derde graad van het secundaire
beroepsonderwijs de opleiding « bestuurders van vrachtwagens » of
« bestuurders van autobussen en autocars » volgen waarvan het
programma door de Minister is goedgekeurd;
8° de bestuurders die houder zijn van, en tevens bij zich hebben, een
Belgisch militair rijbewijs geldig voor het besturen van legervoertuigen
die zij gemachtigd zijn te besturen krachtens dit document. Deze
vrijstelling geldt eveneens tijdens de scholing en het examen met het
oog op het behalen van dit rijbewijs;
9° de leden van de rijkswacht die kandidaat zijn voor het rijbewijs
geldig voor de categorie A3, A, B, B+E, C, C+E, D of D+E of voor de
subcategorie C1, C1+E, D1 of D1+E gedurende de scholing die zij
volgen in een school van de rijkswacht, waarvan het programma
goedgekeurd is door de Minister;
10° de bestuurders van bromfietsen; deze vrijstelling geldt niet voor
de bestuurders van bromfietsen klasse B die geboren zijn na
14 februari 1961 en die houder zijn van een der documenten bedoeld in
artikel 3, § 1;
11° de bestuurders van landbouwtrekkers en van voertuigen die
ingeschreven zijn als landbouwmaterieel, als landbouwmotor of als
maaimachine, die van de hoeve naar het veld rijden en omgekeerd;
12° de bestuurders, geboren vóór 1 oktober 1982, van landbouw- of
bosbouwtrekkers en van voertuigen voor traag vervoer omschreven in
artikel 1, § 2, 15 van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende
algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun
aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten
voldoen;
13° de gehandicapten die een voertuig besturen uitgerust met een
motor die niet toelaat zich sneller dan stapvoets voort te bewegen;
14° de bestuurders van een motorvoertuig hen ter beschikking
gesteld door het centrum bedoeld in artikel 45, waartoe zij zich hebben
gewend voor het bepalen van hun geschiktheid voor het besturen van
een motorvoertuig, alsmede om te vernemen welke aanpassingen aan
hun eigen voertuig moeten worden aangebracht, gedurende de test op
de openbare weg.
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c) l’Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle;
6° les membres des forces de police qui sont candidats au permis de
conduire valable pour les catégories A3, A, D ou D+E ou pour la
sous-catégorie D1 ou D1+E, durant l’apprentissage suivi dans une école
de la police, dont le programme est approuvé par le Ministre;
7° les candidats qui suivent la formation « conducteurs poids lourds »
ou « conducteurs d’autobus ou d’autocars » au troisième degré de
l’enseignement secondaire professionnel en vue de l’obtention du
permis de conduire valable respectivement pour les catégories B, B+E,
C, C+E et pour les sous-catégories C1 et C1+E ou pour les catégories B,
B+E, D, D+E et pour les sous-catégories D1 et D1+E dont le programme
est approuvé par le Ministre;
8° les conducteurs qui sont titulaires et porteurs d’un permis de
conduire militaire belge valable pour la conduite de véhicules militaires
qu’ils sont habilités à conduire en vertu de ce document. Cette dispense
est également valable durant l’apprentissage et l’examen en vue de
l’obtention de ce permis de conduire;
9° les membres de la gendarmerie candidats au permis de conduire
valable pour la catégorie A3, A, B, B+E, C, C+E, D ou D+E ou pour la
sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E, durant l’apprentissage suivi
dans une école de la gendarmerie, dont le programme est approuvé par
le Ministre;
10° les conducteurs de cyclomoteurs; cette dispense ne s’applique pas
aux conducteurs de cyclomoteurs classe B, nés après le 14 février 1961,
titulaires d’un des documents visés à l’article 3, § 1er;
11° les conducteurs de tracteurs agricoles et de véhicules immatriculés comme matériel agricole, motoculteur ou moissonneuse, se
rendant de la ferme aux champs et vice versa;
12° les conducteurs, nés avant le 1er octobre 1982, de tracteurs
agricoles ou forestiers et de véhicules lents définis par l’article 1er, § 2,
15 de l’arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les
conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de
sécurité;
13° les handicapés qui conduisent un véhicule équipé d’un moteur ne
permettant pas de circuler à une vitesse supérieure à l’allure du pas;
14° les conducteurs d’un véhicule à moteur mis à leur disposition par
le centre visé à l’article 45, pendant la durée du test sur la voie publique,
lorsqu’ils se sont adressés à ce centre pour la détermination de leur
aptitude à la conduite d’un véhicule à moteur ainsi que des aménagements à apporter à leur propre véhicule.
CHAPITRE II. — De l’apprentissage

HOOFDSTUK II. — De scholing

Section Ire. — Généralités

Afdeling I. — Algemeenheden
er

Art. 5. § 1. Elke kandidaat voor het rijbewijs moet een scholing
doorlopen :

Art. 5. § 1 . Tout candidat au permis de conduire est tenu de se
soumettre à un apprentissage :

1° hetzij door, in een rijschool, het praktische onderricht bedoeld in
artikel 15 te volgen. De kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de
categorie B moet bovendien een aanvullende scholing volgen op basis
van een voorlopig rijbewijs model 1 of model 2, overeenkomstig de
nadere regels voorgeschreven in afdeling II of op basis van een
leervergunning, overeenkomstig de nadere regels voorgeschreven in
afdeling III;
2° hetzij op basis van een voorlopig rijbewijs model 3, overeenkomstig de nadere regels voorgeschreven in afdeling II.
De kandidaat die houder is van een rijbewijs met de vermelding
« automatisch » moet, om een rijbewijs te behalen waarop deze
vermelding niet voorkomt, een scholing doorlopen hetzij door het
volgen van het praktische onderricht bedoeld in artikel 15, hetzij op
basis van een voorlopig rijbewijs model 3, overeenkomstig de nadere
regels voorgeschreven in afdeling II.

1° soit en suivant, dans une école de conduite, l’enseignement
pratique visé à l’article 15. Le candidat au permis de conduire valable
pour la catégorie B doit, en outre, suivre un apprentissage complémentaire sous le couvert d’un permis de conduire provisoire modèle 1 ou
modèle 2, conformément aux modalités prévues à la section II ou sous
le couvert d’une licence d’apprentissage, conformément aux modalités
prévues à la section III;
2° soit sous le couvert d’un permis de conduire provisoire modèle 3,
conformément aux modalités prévues à la section II.

§ 2. Zijn evenwel vrijgesteld van de scholing voorgeschreven in
de § 1 :
1° de houders van een Belgisch militair rijbewijs bedoeld in artikel 27, 1°;
2° de houders van een Europees of een buitenlands rijbewijs, bedoeld
in artikel 23, § 2, 1° van de wet, dat ten minste geldig is voor dezelfde
categorie of subcategorie van voertuigen of voor een categorie of
subcategorie als die waarvoor de geldigverklaring wordt gevraagd;
3° de kandidaten bedoeld in artikel 4, 4°, 5°, 6°, 7° en 9° voor de
categorie″en of subcategorieën die door deze bepalingen worden
bedoeld.

Le candidat titulaire d’un permis de conduire qui porte la mention
« automatique », doit, pour obtenir un permis de conduire ne portant
pas cette mention, se soumettre à un apprentissage soit en suivant
l’enseignement pratique visé à l’article 15, soit sous le couvert d’un
permis de conduire provisoire modèle 3, conformément aux modalités
prévues à la section II.
§ 2. Sont toutefois dispensés de l’apprentissage prévu au § 1er.
1° les titulaires d’un permis de conduire militaire belge visé à l’article 27, 1°;
2° les titulaires d’un permis de conduire européen ou étranger, visé à
l’article 23, § 2, 1° de la loi, valable au moins pour la même catégorie ou
sous-catégorie de véhicules ou pour une catégorie ou une souscatégorie équivalente à celle pour laquelle la validité est demandée;
3° les candidats visés à l’article 4, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° pour les catégories
ou les sous-catégories visées par ces dispositions.
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Afdeling II. — Voorlopig rijbewijs

Section II. — Permis de conduire provisoire

Art. 6. De scholing op basis van een voorlopig rijbewijs is aan de
volgende voorwaarden onderworpen :

Art. 6. L’apprentissage sous le couvert d’un permis de conduire
provisoire est soumis aux conditions suivantes :

1° De kandidaat :

1° Le candidat :

a) moet beantwoorden aan de in artikel 3, § 1 bedoelde voorwaarden
om een rijbewijs te verkrijgen;
b) moet op de datum van de afgifte van het voorlopige rijbewijs,
sinds minder dan drie jaar geslaagd zijn voor het theoretische examen
bedoeld in artikel 23, §1, 4° van de wet of ervan vrijgesteld zijn
krachtens artikel 28;

a) doit répondre aux conditions pour obtenir un permis de conduire,
visées à l’article 3, § 1er;
b) doit, à la date de délivrance du permis de conduire provisoire,
avoir réussi, depuis moins de trois ans, l’examen théorique visé à
l’article 23, § 1er, 4° de la loi ou en être dispensé en vertu de l’article 28;

c) moet houder zijn van een Belgisch of Europees rijbewijs geldig :

c) doit être titulaire d’un permis de conduire belge ou européen
valable :

- voor de categorie B wanneer het gaat om een kandidaat voor het
rijbewijs geldig voor de categorie C of D of voor de subcategorie C1 of
D1;
- voor het besturen van het overeenstemmende trekkende voertuig
wanneer het gaat om een kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de
categorie B+E, C+E of D+E of voor de subcategorie C1+E of D1+E;
d) mag niet vervallen zijn van het recht om een motorvoertuig te
besturen van de categorie waarvoor het voorlopige rijbewijs is aangevraagd en moet geslaagd zijn voor de onderzoeken die eventueel
krachtens artikel 38 van de wet worden opgelegd;
e) moet voldoen aan de bepalingen van artikel 41 of van artikel 42;
f) mag geen houder geweest zijn van een voorlopig rijbewijs
afgegeven na 31 december 1988, geldig voor dezelfde categorie of
subcategorie van voertuigen.

- pour la catégorie B s’il s’agit d’un candidat au permis de conduire
valable pour la catégorie C ou D ou pour la sous-catégorie C1 ou D1;

Dit verbod is evenwel niet van toepassing :
- op de houder van een voorlopig rijbewijs model 1 of model 3 geldig
voor de categorie B, die een voorlopig rijbewijs model 2 wil behalen,
alsmede op de houder van een voorlopig rijbewijs model 2, die een
voorlopig rijbewijs model 1 of model 3 wil behalen.

- pour la conduite du véhicule tracteur correspondant s’il s’agit d’un
candidat au permis de conduire valable pour la catégorie B+E, C+E ou
D+E ou pour la sous-catégorie C1+E ou D1+E;
d) ne peut être déchu du droit de conduire un véhicule de la catégorie
pour laquelle le permis de conduire provisoire est demandé et doit
avoir satisfait aux examens éventuellement imposés en application de
l’article 38 de la loi;
e) doit satisfaire aux dispositions de l’article 41 ou de l’article 42;
f) ne peut avoir été titulaire d’un permis de conduire provisoire
délivré après le 31 décembre 1988, valable pour la même catégorie ou
sous-catégorie de véhicules.
La présente interdiction n’est toutefois pas applicable :
- au titulaire d’un permis de conduire provisoire modèle 1 ou modèle
3 valable pour la catégorie B qui sollicite un permis de conduire
provisoire modèle 2 ainsi qu’au titulaire d’un permis de conduire
provisoire modèle 2 qui sollicite un permis de conduire provisoire
modèle 1 ou modèle 3.

De scholing die gevolgd werd op basis van een voorlopig rijbewijs
geldig voor de categorie B wordt, in geval van afgifte van een ander
voorlopig rijbewijs geldig voor deze categorie, in aanmerking genomen
voor het berekenen van de termijn voorgeschreven in artikel 34, tweede
lid;

L’apprentissage effectué sous le couvert d’un permis de conduire
provisoire valable pour la catégorie B est, en cas de délivrance d’un
autre permis de conduire provisoire valable pour cette catégorie, pris en
considération pour le calcul du délai prévu à l’article 34, alinéa 2;

- op de houder van een rijbewijs met de vermelding « automatisch »,
die een voorlopig rijbewijs model 3 wil behalen voor het aanleren van
het besturen van een voertuig van dezelfde categorie of subcategorie,
uitgerust met een handschakeling;

- au titulaire d’un permis de conduire portant la mention « automatique », qui sollicite un permis de conduire provisoire modèle 3 en vue
de l’apprentissage de la conduite d’un véhicule de la même catégorie
ou sous-catégorie, équipé d’un changement de vitesses manuel;

- op de houder van een rijbewijs of een voorlopig rijbewijs geldig
voor de categorie A dat de vermelding « A ≤ 25 kW of ≤ 0,16 kW/kg »
draagt, voor het behalen van een voorlopig rijbewijs voor het aanleren
van het besturen van motorfietsen met een vermogen van meer dan 25
kW of met een vermogen / gewichtsverhouding van meer dan 0,16
kW/kg;
g) moet, in een rijschool, het praktische onderricht bedoeld in artikel
15 gevolgd hebben :
- als het gaat om een kandidaat voor een voorlopig rijbewijs model 1
of model 2;
- als het gaat om een kandidaat voor een voorlopig rijbewijs geldig
voor de categorie A, tenzij hij houder is van een rijbewijs, bedoeld in
artikel 19, § 2;

- au titulaire d’un permis de conduire ou d’un permis de conduire
provisoire valable pour la catégorie A portant la mention « A ≤ 25 kW
ou ≤ 0,16 kW/kg », pour l’obtention d’un permis de conduire provisoire
en vue de l’apprentissage de la conduite de motocyclettes d’une
puissance supérieure à 25 kW ou d’un rapport puissance/poids
supérieur à 0,16 kW/kg;
g) doit avoir suivi, dans une école de conduite, l’enseignement
pratique visé à l’article 15 :
- s’il s’agit d’un candidat au permis de conduire provisoire modèle 1
ou modèle 2;

h) moet de leeftijd bereikt hebben van 16 jaar voor de categorie A3,
van 18 jaar voor de categorieën A, B, B+E, C en C+E en voor de
subcategorieën C1, C1+E, D1 en D1+E en van 21 jaar voor de
categorieën D en D+E;
i) moet houder zijn van, en tevens bij zich hebben, een nog geldig
voorlopig rijbewijs;
j) moet vergezeld zijn van een begeleider die beantwoordt aan de in
3° voorgeschreven voorwaarden en die vermeld is op het voorlopige
rijbewijs. Deze beperking is niet van toepassing op de houder van een
voorlopig rijbewijs model 3 geldig voor de categorie A3 of A of van een
voorlopig rijbewijs model 2;
2° Het voertuig :
a) moet behoren tot de categorie of subcategorie van voertuigen
waarvoor het voorlopige rijbewijs geldig verklaard is;
b) mag geen andere personen vervoeren dan deze bedoeld in artikel
9. Voor de categorieën A3 en A is elk vervoer van personen verboden;

h) doit avoir atteint l’âge de 16 ans pour la catégorie A3, de 18 ans
pour les catégories A, B, B+E, C et C+E et pour les sous-catégories C1,
C1+E, D1 et D1+E et de 21 ans pour les catégories D et D+E;

- s’il s’agit d’un candidat au permis de conduire provisoire valable
pour la catégorie A, sauf s’il est titulaire d’un permis de conduire, visé
à l’article 19, § 2;

i) doit être titulaire et porteur d’un permis de conduire provisoire en
cours de validité;
j) doit, sauf s’il est titulaire d’un permis de conduire provisoire
modèle 3 valable pour la catégorie A3 ou A ou d’un permis de conduire
provisoire modèle 2, être accompagné d’un guide répondant aux
conditions prévues au 3° et mentionné sur le permis de conduire
provisoire;
2° Le véhicule :
a) doit appartenir à la catégorie ou sous-catégorie de véhicules pour
laquelle le permis de conduire provisoire est validé;
b) ne peut transporter de personnes autres que celles visées à l’article 9. Pour les catégories A3 et A, tout transport de personnes est
interdit;
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c) mag in commercieel verband geen goederen vervoeren. Als de
bestuurder evenwel houder is van een voorlopig rijbewijs geldig voor
de categorie C of C+E of voor de subcategorie C1 of C1+E, mag het
voertuig een lading hebben waarvan het gewicht de helft van het
nuttige laadvermogen van het voertuig of het samenstel niet overschrijdt;
d) moet op de achterzijde en op een duidelijk zichtbare plaats
uitgerust zijn met het teken « L », waarvan het model is bepaald door
de Minister;
e) mag geen aanhangwagen trekken als het voorlopige rijbewijs
geldig verklaard is voor de categorie A, B, C of D of voor de
subcategorie C1 of D1;

e) ne peut tracter une remorque si le permis de conduire provisoire
est validé pour la catégorie A, B, C ou D ou pour la sous-catégorie C1
ou D1;

f) moet, tenzij de bestuurder houder is van een voorlopig rijbewijs
model 2, voorzien zijn van :

f) doit, sauf si le conducteur est titulaire d’un permis de conduire
provisoire modèle 2, être muni :

- als het gaat om een voertuig van de categorie B dat niet uitgerust is
met een gesloten koetswerk, achteruitkijkspiegels binnen in het voertuig zodanig geplaatst dat de bestuurder en de begeleider ieder een
voldoende uitzicht hebben op het verkeer van achter en van links;
- als het gaat om een voertuig van de categorie B uitgerust met een
gesloten koetswerk of een voertuig van de categorie B+E, C, C+E, D,
D+E of van de subcategorie C1, C1+E, D1 of D1+E, van rechtse
buitenspiegels zodanig geplaatst dat de bestuurder en de begeleider
een voldoende uitzicht hebben op het verkeer van achter en van rechts;

- s’il s’agit d’un véhicule de la catégorie B qui n’est pas équipé d’une
carrosserie fermée, de rétroviseurs intérieurs placés de façon telle que le
conducteur et le guide puissent chacun surveiller de manière satisfaisante la circulation vers l’arrière et sur la gauche;
- s’il s’agit d’un véhicule de la catégorie B équipé d’une carrosserie
fermée ou d’un véhicule de la catégorie B+E, C, C+E, D, D+E ou de la
sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E , de rétroviseurs extérieurs droits
placés de telle façon que le conducteur et le guide puissent chacun
surveiller de manière satisfaisante la circulation vers l’arrière et sur la
droite;

- als het gaat om een voertuig van de categorie B of B+E, een
parkeerrem gemakkelijk bereikbaar door de begeleider, tenzij het gaat
om een voertuig dat speciaal aangepast is aan de handicap van de
bestuurder of wanneer het gaat om een voertuig uitgerust met ten
minste een bedrijfsreminrichting met twee remmen, zodanig dat de
kandidaat en de begeleider ze ieder afzonderlijk kunnen bedienen
terwijl de doelmatigheid voorgeschreven voor deze inrichting volledig
behouden blijft;

- s’il s’agit d’un véhicule de la catégorie B ou B+E, d’un frein de
stationnement aisément accessible par le guide, sauf si le véhicule est
spécialement aménagé en fonction du handicap du conducteur ou s’il
est équipé au moins d’une commande dédoublée du dispositif de
freinage de service, de telle sorte que le candidat et le guide puissent
l’actionner chacun séparément tout en gardant les performances
prescrites pour ce dispositif;

3° De begeleider :

c) ne peut transporter des choses à des fins commerciales. Toutefois,
si le conducteur est titulaire d’un permis de conduire provisoire valable
pour la catégorie C ou C+E ou pour la sous-catégorie C1 ou C1+E, le
véhicule peut avoir un chargement d’un poids qui ne peut dépasser la
moitié de la charge utile du véhicule ou de l’ensemble;
d) doit être muni, à l’arrière et à un endroit apparent, du signe « L »,
dont le modèle est déterminé par le Ministre;

3° Le guide :

a) moet beantwoorden aan de in artikel 3, § 1, bedoelde voorwaarden
om een rijbewijs te verkrijgen;
b) moet op de datum van de afgifte van het voorlopige rijbewijs
geldig voor de categorie B, B+E, C of C+E of voor de subcategorie C1
of C1+E de leeftijd van 24 jaar hebben bereikt en op de datum van de
afgifte van het voorlopige rijbewijs geldig voor de categorie D of D+E
of voor de subcategorie D1 of D1+E de leeftijd van 27 jaar;
c) moet sedert ten minste zes jaar houder zijn van, en tevens bij zich
hebben, een Belgisch of Europees rijbewijs geldig om het voertuig te
besturen aan boord waarvan hij de kandidaat vergezelt. De bestuurder
die overeenkomstig artikel 44, § 5 of artikel 45, enkel een speciaal aan
zijn handicap aangepast voertuig mag besturen, mag niet als begeleider
bij de scholing optreden;

a) doit répondre aux conditions pour obtenir un permis de conduire,
visées à l’article 3, § 1er;
b) doit avoir 24 ans au moins à la date de délivrance du permis de
conduire provisoire valable pour la catégorie B, B+E, C ou C+E ou pour
la sous-catégorie C1 ou C1+E et 27 ans au moins à la date de délivrance
du permis de conduire provisoire valable pour la catégorie D ou D+E
ou pour la sous-catégorie D1 ou D1+E;
c) doit être, depuis six ans au moins, titulaire et porteur d’un permis
de conduire belge ou européen valable pour la conduite du véhicule à
bord duquel il accompagne le candidat. Le conducteur qui, conformément à l’article 44, § 5 ou à l’article 45, ne peut conduire qu’un véhicule
spécialement aménagé en fonction de son handicap, ne peut être guide
à l’apprentissage;

d) mag niet vervallen zijn of geweest zijn van het recht om een
motorvoertuig te besturen. Dit verbod is evenwel niet van toepassing
bij uitwissing van de veroordeling of bij herstel in eer en rechten en op
voorwaarde dat er voldaan is aan de onderzoeken die eventueel
krachtens artikel 38 van de wet worden opgelegd;

d) ne peut être ou avoir été déchu du droit de conduire un véhicule
à moteur. La présente interdiction ne s’applique pas en cas d’effacement
de la condamnation ou de réhabilitation et à la condition qu’il ait été
satisfait aux examens éventuellement imposés en application de
l’article 38 de la loi;

e) mag tijdens de laatste drie jaar niet :
- veroordeeld geweest zijn wegens overtreding van de artikelen 30,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 47, 48 of 49 van de wet;
- meer dan driemaal veroordeeld geweest zijn voor een zware
overtreding door de Koning aangewezen op grond van artikel 29 van
de wet;
f) mag, behalve voor dezelfde kandidaat, niet op een ander voorlopig
rijbewijs of leervergunning als begeleider vermeld geweest zijn binnen
het jaar vóór de afgifte van het voorlopige rijbewijs.

e) ne peut dans les trois dernières années :
- avoir été condamné pour infraction aux articles 30, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 47, 48 ou 49 de la loi;

Dit verbod is niet van toepassing :
- op zijn eigen kinderen of pleegkinderen of die van zijn echtgenoot;
- op de kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie C, C+E,
D of D+E of voor de subcategorie C1, C1+E, D1 of D1+E, hetzij wanneer
de begeleider en de kandidaat bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
zijn ingeschreven als personeelsleden van dezelfde onderneming die
haar bestuurders zelf opleidt, hetzij wanneer de begeleider en de
kandidaat prestaties verrichten in een brandweerdienst bedoeld in de
wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming;
g) moet vooraan in het voertuig plaatsnemen.

- avoir été condamné à plus de trois reprises pour une infraction
grave désignée par le Roi en vertu de l’article 29 de la loi;
f) ne peut, sauf pour le même candidat, avoir été mentionné comme
guide sur un autre permis de conduire provisoire ou sur une licence
d’apprentissage pendant l’année qui précède la date de délivrance du
permis de conduire provisoire.
La présente interdiction ne s’applique pas :
- à l’égard de ses enfants ou pupilles ou de ceux de son conjoint;
- à l’égard du candidat au permis de conduire valable pour la
catégorie C, C+E, D ou D+E ou pour la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou
D1+E soit lorsque le guide et le candidat sont inscrits à l’Office national
de la sécurité sociale comme membres du personnel de la même
entreprise et que celle-ci assure la formation des conducteurs à son
service, soit lorsque le guide et le candidat effectuent des prestations
dans un service d’incendie visé par la loi du 31 décembre 1963 sur la
protection civile;
g) doit prendre place à l’avant du véhicule.
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Art. 7. Het voorlopige rijbewijs stemt overeen met de modellen van
bijlage 2.

Art. 7. Le permis de conduire provisoire est conforme aux modèles
qui figurent à l’annexe 2.

Het voorlopige rijbewijs wordt afgegeven :
1° aan de personen bedoeld in artikel 3, § 1, 1° en 3°, b) en c), door de
burgemeester van de gemeente of door diens gemachtigde waar de
aanvrager ingeschreven of vermeld is in het bevolkings-, vreemdelingenof wachtregister;
2° aan de personen bedoeld in artikel 3, § 1, 2° door de burgemeester
van de gemeente of door diens gemachtigde die de bijlage 33 heeft
afgegeven;
3° aan de personen bedoeld in artikel 3, § 1, 3°, a), door de Minister
van Buitenlandse Zaken of zijn gemachtigde.
Het voorlopige rijbewijs wordt uitgereikt tegen afgifte van een
degelijk ingevulde aanvraag om een voorlopig rijbewijs en op vertoon
van het bewijs dat voldaan is aan de voorwaarden voorgeschreven bij
artikel 6, 1°, b), c), e), g) en 3°, f), tweede streepje.
Het model van de aanvraag om een voorlopig rijbewijs en van het
attest voorgelegd door de kandidaat die artikel 6, 3°, f), tweede streepje
inroept, wordt bepaald door de Minister.

Le permis de conduire provisoire est délivré :
1° aux personnes visées à l’article 3, § 1er, 1° et 3°, b) et c), par le
bourgmestre, ou son délégué, de la commune où le requérant est inscrit
ou mentionné dans le registre de la population, le registre des étrangers
ou le registre d’attente;
2° aux personnes visées à l’article 3, § 1er, 2° par le bourgmestre, ou
son délégué, de la commune qui a délivré l’annexe 33;
3° aux personnes visées à l’article 3, § 1er, 3°, a), par le Ministre des
Affaires étrangères ou son délégué.
Le permis de conduire provisoire est délivré sur la remise d’une
demande de permis de conduire provisoire dûment complétée et sur la
présentation de la preuve qu’il est satisfait aux conditions prévues à
l’article 6, 1°, b), c), e), g) et 3°, f), deuxième tiret.
Le modèle de la demande du permis de conduire provisoire et de
l’attestation que présente le candidat qui invoque l’article 6, 3°, f),
deuxième tiret est déterminé par le Ministre.

Art. 8. § 1. Het voorlopige rijbewijs model 1 is negen maanden
geldig, het voorlopige rijbewijs model 2 is zes maanden geldig en het
voorlopige rijbewijs model 3 is twaalf maanden geldig.

Art. 8. § 1er. Le permis de conduire provisoire modèle 1 est valable
neuf mois, le permis de conduire provisoire modèle 2 est valable six
mois et le permis de conduire provisoire modèle 3 est valable douze
mois.

De geldigheid van een voorlopig rijbewijs kan niet verlengd worden
behalve in het geval voorgeschreven in § 6, 2°.

La validité du permis de conduire provisoire ne peut être prorogée
que dans le cas prévu au § 6, 2°.

§ 2. De overheid die het voorlopige rijbewijs afgeeft, maakt het geldig
voor een van de categorieën A3, A, B, B+E, C, C+E, D of D+E of een van
de subcategorieën C1, C1+E, D1 of D1+E. Het voorlopige rijbewijs
model 1 of model 2 wordt slechts geldig gemaakt voor de categorie B.

§ 2. L’autorité qui délivre le permis de conduire provisoire le valide
pour une des catégories A3, A, B, B+E, C, C+E, D ou D+E ou pour une
des sous-catégories C1, C1+E, D1 ou D1+E. Le permis de conduire
provisoire modèle 1 ou modèle 2 n’est toutefois validé que pour la
catégorie B.

Het voorlopige rijbewijs afgegeven voor het aanleren van het
besturen van een voertuig van de categorie A wordt enkel geldig
verklaard voor het besturen van motorfietsen met een vermogen van
minder of gelijk aan dan 25 kW of met een vermogen / gewichtsverhouding van minder of gelijk aan 0,16 kW/kg indien de kandidaat
minder dan 21 jaar is of indien de kandidaat de lessen bedoeld in artikel
15, tweede lid, 3°, a) gevolgd heeft met een dergelijk voertuig.
§ 3. Het voorlopige rijbewijs is slechts geldig voor het aanleren van
het besturen van voertuigen van de categorie of subcategorie waarvoor
het geldig verklaard is.
De voorwaarden en de beperkingen die voorkomen op de attesten
bedoeld in artikel 41, § 4, 44, § 5 en 45 worden aangebracht op het
voorlopige rijbewijs in de vorm van de codes bepaald in bijlage 7.

Le permis de conduire provisoire délivré en vue de l’apprentissage
de la conduite d’un véhicule de la catégorie A est validé uniquement
pour la conduite des motocyclettes d’une puissance inférieure ou égale
à 25 kW ou d’un rapport puissance/poids inférieur ou égal à
0,16 kW/kg si le candidat est âgé de moins de 21 ans ou si le candidat
a suivi le cours visé à l’article 15, alinéa 2, 3°, a) à bord d’un tel véhicule.

§ 4. Ieder voorlopig rijbewijs dat is afgegeven hoewel niet was
voldaan aan de voorwaarden die in deze afdeling voor de afgifte ervan
gesteld worden, is nietig.
In dat geval wordt het voorlopige rijbewijs aan de in artikel 7
vermelde overheid teruggegeven.

§ 4. Est nul tout permis de conduire provisoire délivré alors qu’il n’est
pas satisfait aux conditions de délivrance visées à la présente section.

§ 5. Het voorlopige rijbewijs verliest zijn geldigheid :
1° wanneer er niet meer voldaan is aan de voorwaarden bedoeld in
deze afdeling;
2° bij het verstrijken van de geldigheidstermijn van het document;
3° wanneer er een ander voorlopig rijbewijs wordt afgegeven,
behalve wanneer een van de documenten geldig verklaard is voor de
categorie A3 of A;
4° als er een rijbewijs wordt afgegeven, geldig voor dezelfde
categorie of subcategorie van voertuigen als deze waarvoor het
voorlopige rijbewijs geldig verklaard is.
Het voorlopige rijbewijs dat zijn geldigheid verloren heeft, wordt
teruggegeven aan de overheid bedoeld in artikel 7.
§ 6. In afwijking van de bepalingen van § 5, verliest het voorlopige
rijbewijs evenwel zijn geldigheid niet :
1° als een van de op het voorlopige rijbewijs vermelde begeleiders
niet langer één van de in artikel 6, 3° vermelde voorwaarden vervult. In
dit geval, moet de kandidaat veranderen van begeleider overeenkomstig de bepalingen van § 7;
2° als de houder van het voorlopige rijbewijs vervallen verklaard is
van het recht om een motorvoertuig van de categorie of subcategorie te
besturen waarvoor het document is geldig verklaard. In dit geval,
wordt de geldigheid van het document opgeschort tot het einde van de
vervalperiode en, in voorkomend geval, tot het slagen voor de
onderzoeken die krachtens artikel 38 van de wet worden opgelegd. Bij

§ 3. Le permis de conduire provisoire n’est valable que pour
l’apprentissage de la conduite des véhicules de la catégorie ou de la
sous-catégorie pour laquelle il est validé.
Les conditions et restrictions figurant sur les attestations visées aux
articles 41, § 4, 44, § 5 et 45 sont reportées sur le permis de conduire
provisoire sous la forme des codes prévus à l’annexe 7.

Dans ce cas, le permis de conduire provisoire est restitué à l’autorité
visée à l’article 7.
§ 5. Le permis de conduire provisoire perd sa validité :
1° lorsqu’il n’est plus satisfait aux conditions visées à la présente
section;
2° à l’expiration de la période de validité du document;
3° en cas de délivrance d’un autre permis de conduire provisoire sauf
si l’un des documents est validé pour la catégorie A3 ou A;
4° en cas de délivrance d’un permis de conduire valable pour la
même catégorie ou sous-catégorie de véhicules que celle pour laquelle
le permis de conduire provisoire est validé.
Le permis de conduire provisoire qui a perdu sa validité est restitué
à l’autorité visée à l’article 7.
§ 6. Par dérogation aux dispositions du § 5, le permis de conduire
provisoire ne perd toutefois pas sa validité :
1° si l’un des guides mentionnés sur le permis de conduire provisoire
ne remplit plus une des conditions prévues à l’article 6, 3°. Dans ce cas,
le candidat est tenu de changer de guide, conformément aux dispositions du § 7;
2° si le titulaire du permis de conduire provisoire est déchu du droit
de conduire un véhicule de la catégorie pour laquelle ce document est
validé. Dans ce cas, la validité du document est suspendue jusqu’à la fin
de la période de déchéance et, le cas échéant, jusqu’à la réussite des
examens imposés en application de l’article 38 de la loi. Lors de la
restitution du document conformément à l’article 68, l’autorité visée à
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l’article 7 proroge la validité du permis de conduire provisoire d’une
durée égale à la période pendant laquelle la validité du document a été
suspendue.

teruggave van het document, overeenkomstig artikel 68, verlengt de
overheid, bedoeld in artikel 7, de geldigheid van het voorlopige
rijbewijs met een termijn die gelijk is aan de periode gedurende
dewelke de geldigheid van het document opgeschort is geweest.
§ 7. Een tweede begeleider, die voldoet aan de voorwaarden bepaald
in het artikel 6, 3° mag door de overheid bedoeld in artikel 7 op het
voorlopige rijbewijs vermeld worden hetzij op het ogenblik van de
afgifte hetzij tijdens de scholing.

§ 7. Un second guide à l’apprentissage, répondant aux conditions
fixées à l’article 6, 3° peut être mentionné sur le permis de conduire
provisoire soit au moment de la délivrance, soit en cours d’apprentissage par l’autorité visée à l’article 7.

In geval van verandering van begeleider tijdens de scholing wordt
een nieuw voorlopig rijbewijs afgegeven door de overheid bedoeld in
artikel 7; dit nieuwe document heeft dezelfde uiterste geldigheidsdatum als het oorspronkelijk voorlopige rijbewijs.

En cas de changement de guide au cours de l’apprentissage, un
nouveau permis de conduire provisoire est délivré par l’autorité visée
à l’article 7; ce nouveau document a la même date limite de validité que
le permis de conduire provisoire initial.

Art. 9. De kandidaat van minder dan 24 jaar mag niet sturen van
tweeëntwintig uur tot zes uur ’s anderendaags op vrijdag, zaterdag,
zondag, op de vooravond van de wettelijke feestdagen en op de
wettelijke feestdagen.

Art. 9. Le candidat âgé de moins de 24 ans n’est pas autorisé à
conduire de vingt-deux heures jusqu’au lendemain à six heures le
vendredi, le samedi, le dimanche, la veille des jours fériés légaux et les
jours fériés légaux.

De houder van een voorlopig rijbewijs model 2 mag vergezeld zijn
van een persoon, die ten minste 24 jaar oud is en houder van, en tevens
bij zich heeft, een Belgisch of Europees rijbewijs, geldig voor ten minste
de categorie B. In dat geval, mag één persoon meer in het voertuig
plaats nemen.
De houder van een voorlopig rijbewijs model 1 of model 3 mag, naast
de begeleider, vergezeld zijn van één andere persoon.

Le titulaire d’un permis de conduire provisoire modèle 2 peut être
accompagné d’une personne âgée de 24 ans au moins et titulaire et
porteur d’un permis de conduire belge ou européen, valable au moins
pour la catégorie B. Dans ce cas, une seule personne supplémentaire
peut prendre place dans le véhicule.
Le titulaire d’un permis de conduire provisoire modèle 1 ou modèle
3 peut, outre le guide, être accompagné d’une seule autre personne.

Afdeling III. — Leervergunning

Section III. — Licence d’apprentissage

Art. 10. De scholing op basis van een leervergunning is aan de
volgende voorwaarden onderworpen :

Art. 10. L’apprentissage sous le couvert d’une licence d’apprentissage est soumis aux conditions suivantes :

1° De kandidaat :
a) moet beantwoorden aan de in artikel 3, § 1, bedoelde voorwaarden
om een rijbewijs te verkrijgen;
b) moet in een rijschool het theoretische en het praktische onderricht
gevolgd hebben, bedoeld in de artikelen 14 en 15, tweede lid, 6° en
geslaagd zijn voor het theoretische examen bedoeld in artikel 23, § 1, 4°
van de wet of ervan vrijgesteld zijn krachtens artikel 28;
c) mag niet vervallen zijn van het recht om een motorvoertuig te
besturen van de categorie B en moet geslaagd zijn voor de onderzoeken
die eventueel krachtens artikel 38 van de wet worden opgelegd;
d) moet voldoen aan de bepalingen van artikel 41;
e) moet op het ogenblik van de afgifte van de leervergunning de
leeftijd van ten minste 17 jaar bereikt hebben en mag de leeftijd van 18
jaar niet overschreden hebben;
f) mag niet eerder houder geweest zijn van een leervergunning;

1° Le candidat :
a) doit répondre aux conditions pour obtenir un permis de conduire,
visées à l’article 3, § 1er;
b) doit avoir suivi, dans une école de conduite, l’enseignement
théorique et pratique visé aux articles 14 et 15, alinéa 2, 6° et avoir réussi
l’examen théorique, visé à l’article 23, § 1er, 4° de la loi, ou en être
dispensé en vertu de l’article 28;
c) ne peut être déchu du droit de conduire un véhicule de la catégorie
B et doit avoir réussi les examens éventuellement imposés en application de l’article 38 de la loi;
d) doit satisfaire aux dispositions de l’article 41;
e) doit, au moment de la délivrance de la licence d’apprentissage, être
âgé de 17 ans au moins et de 18 ans au plus;
f) ne peut avoir été titulaire antérieurement d’une licence d’apprentissage;

g) moet houder zijn van, en tevens bij zich hebben, een nog geldige
leervergunning;

g) doit être titulaire et porteur d’une licence d’apprentissage en cours
de validité;

h) moet vergezeld zijn van een begeleider die beantwoordt aan de in
3° voorgeschreven voorwaarden en die vermeld is op de leervergunning;
2° Het voertuig :

h) doit être accompagné d’un guide répondant aux conditions
prévues au 3° et mentionné sur la licence d’apprentissage;

a) moet behoren tot de categorie B;
b) mag, behalve de begeleider vermeld op de leervergunning, slechts
één andere persoon vervoeren;
c) mag in commercieel verband geen goederen vervoeren;

a) doit appartenir à la catégorie B;
b) ne peut transporter, outre le guide mentionné sur la licence
d’apprentissage, qu’une seule autre personne;
c) ne peut transporter des choses à des fins commerciales;

d) moet op de achterzijde en op een duidelijk zichtbare plaats
uitgerust zijn met het teken « L », waarvan het model bepaald is door
de Minister;
e) moet voorzien zijn van :

d) doit être muni, à l’arrière et à un endroit apparent, du signe « L »
dont le modèle est déterminé par le Ministre;

- achteruitkijkspiegels binnen in het voertuig zodanig geplaatst dat
de bestuurder en de begeleider ieder een voldoende uitzicht hebben op
het verkeer van achter en van links of, als het voertuig uitgerust is met
een gesloten koetswerk, rechtse buitenspiegels zodanig geplaatst dat de
bestuurder en de begeleider ieder een voldoende uitzicht hebben op het
verkeer van achter en van rechts;
- een parkeerrem gemakkelijk bereikbaar door de begeleider, tenzij
het gaat om een voertuig dat speciaal aangepast is aan de handicap van
de bestuurder of wanneer het gaat om een voertuig uitgerust met ten
minste een bedrijfsreminrichting met twee remmen, zodanig dat de
kandidaat en de begeleider ze ieder afzonderlijk kunnen bedienen
terwijl de doelmatigheid voorgeschreven voor deze inrichting volledig
behouden blijft;

- de rétroviseurs intérieurs placés de façon telle que le conducteur et
le guide puissent chacun surveiller de manière satisfaisante la circulation vers l’arrière et sur la gauche ou, si le véhicule est équipé d’une
carrosserie fermée, de rétroviseurs extérieurs droits placés de façon telle
que le conducteur et le guide puissent surveiller de manière satisfaisante la circulation vers l’arrière et sur la droite;
- d’un frein de stationnement aisément accessible par le guide, sauf
s’il s’agit d’un véhicule spécialement aménagé en fonction du handicap
du conducteur ou s’il s’agit d’un véhicule équipé au moins d’une
commande dédoublée du dispositif de freinage de service, de telle sorte
que le candidat et le guide puissent l’actionner chacun séparément tout
en gardant les performances prescrites pour ce dispositif;

2° Le véhicule :

e) doit être muni :
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f) mag geen aanhangwagen trekken;
3° De begeleider :
a) moet beantwoorden aan de in artikel 3, § 1 bedoelde voorwaarden
om een rijbewijs te verkrijgen;
b) moet op de datum van de afgifte van de leervergunning de leeftijd
van ten minste 24 jaar bereikt hebben;
c) moet sedert, ten minste zes jaar, houder zijn van een Belgisch of een
Europees rijbewijs geldig voor ten minste de categorie B en het tevens
bij zich hebben. De bestuurder die overeenkomstig artikel 44, § 5 of
artikel 45, enkel een speciaal aan zijn handicap aangepast voertuig mag
besturen, mag niet als begeleider bij de scholing optreden;
d) mag niet vervallen zijn of geweest zijn van het recht om een
motorvoertuig te besturen. Dit verbod is evenwel niet van toepassing
bij uitwissing van de veroordeling of bij herstel in eer en rechten op
voorwaarde dat er voldaan is aan de onderzoeken die eventueel
krachtens artikel 38 van de wet worden opgelegd;
e) mag tijdens de laatste drie jaar niet :
- veroordeeld geweest zijn wegens overtreding van de artikelen 30,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 47, 48 of 49 van de wet;

f) ne peut tracter une remorque;
3° Le guide :
a) doit répondre aux conditions pour obtenir un permis de conduire
visées à l’article 3, § 1er;
b) doit avoir 24 ans au moins à la date de la délivrance de la licence
d’apprentissage;
c) doit être, depuis six ans au moins, titulaire et porteur d’un permis
de conduire belge ou européen valable pour la catégorie B au moins. Le
conducteur qui, conformément à l’article 44, § 5 ou à l’article 45, ne peut
conduire qu’un véhicule spécialement aménagé en fonction de son
handicap, ne peut être guide à l’apprentissage;
d) ne peut être ou avoir été déchu du droit de conduire un véhicule
à moteur. La présente interdiction ne s’applique pas en cas d’effacement
de la condamnation ou de réhabilitation à la condition qu’il ait été
satisfait aux examens éventuellement imposés en application de
l’article 38 de la loi;
e) ne peut dans les trois dernières années :
- avoir été condamné pour infraction aux articles 30, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 47, 48 ou 49 de la loi;

- meer dan driemaal veroordeeld geweest zijn voor een zware
overtreding door de Koning aangewezen op grond van artikel 29 van
de wet;

- avoir été condamné à plus de trois reprises pour une infraction
grave désignée par le Roi en vertu de l’article 29 de la loi;

f) mag, behalve voor dezelfde kandidaat, niet als begeleider vermeld
geweest zijn op een andere leervergunning of op een voorlopig
rijbewijs binnen het jaar vóór de afgifte van de leervergunning. Dit
verbod is niet van toepassing op zijn eigen kinderen of pleegkinderen
of die van zijn echtgenoot;
g) moet de in artikel 15, tweede lid, 6°, bedoelde lesuren gevolgd
hebben, tenzij in het in artikel 12, § 6, derde lid, bedoelde geval;

f) sauf pour le même candidat, ne peut avoir été mentionné comme
guide sur une autre licence d’apprentissage ou sur un permis de
conduire provisoire pendant l’année qui précède la date de délivrance
de la licence d’apprentissage. La présente interdiction ne s’applique pas
à l’égard de ses enfants ou pupilles ou de ceux de son conjoint;
g) doit avoir suivi les heures de cours, visées à l’article 15, alinéa 2, 6°,
sauf dans le cas visé à l’article 12, § 6, alinéa 3;
h) doit prendre place à l’avant du véhicule.

h) moet vooraan in het voertuig plaatsnemen.
Art. 11. De leervergunning stemt overeen met het model van bijlage
3.

Art. 11. La licence d’apprentissage est conforme au modèle qui
figure à l’annexe 3.

De leervergunning wordt afgegeven door de overheid bedoeld in
artikel 7, tegen afgifte van een degelijk ingevulde aanvraag om een
leervergunning en op vertoon van het bewijs dat voldaan is aan de
voorwaarden van het artikel 10, 1°, b) en d) en 3°, g).
Het model van de aanvraag om een leervergunning wordt bepaald
door de Minister.

La licence d’apprentissage est délivrée par l’autorité visée à l’article
7, sur la remise d’une demande de licence d’apprentissage dûment
complétée et sur la présentation de la preuve qu’il est satisfait aux
conditions de l’article 10, 1°, b) et d) et 3°, g).
Le modèle de la demande de licence d’apprentissage est déterminé
par le Ministre.

Art. 12. § 1. De leervergunning is achttien maanden geldig.

Art. 12. § 1er. La licence d’apprentissage est valable dix-huit mois.

De geldigheid van de leervergunning mag niet verlengd worden
behalve in het geval voorgeschreven in § 5, 2°.

La validité de la licence d’apprentissage ne peut être prorogée que
dans le cas prévu au § 5, 2°.

§ 2. De leervergunning is maar geldig voor het aanleren van het
besturen van voertuigen van de categorie B.
De voorwaarden en de beperkingen die voorkomen op de attesten
bedoeld in artikel 41, § 4 en 45, worden in de vorm van de codes,
bepaald in bijlage 7, weergegeven op de leervergunning.

§ 2. La licence d’apprentissage n’est valable que pour l’apprentissage
de la conduite des véhicules de la catégorie B.

§ 3. Iedere leervergunning die is afgegeven hoewel niet was voldaan
aan de voorwaarden die in deze afdeling voor de afgifte ervan gesteld
worden, is nietig.

Les conditions et restrictions figurant sur les attestations visées aux
articles 41, § 4 et 45, sont reportées sur la licence d’apprentissage sous
la forme des codes prévus à l’annexe 7.
§ 3. Est nulle toute licence d’apprentissage délivrée alors qu’il n’est
pas satisfait aux conditions de délivrance visées par la présente section.

In dat geval, wordt de leervergunning aan de in artikel 7 vermelde
overheid teruggegeven.
§ 4. De leervergunning verliest haar geldigheid :
1° wanneer er niet meer voldaan is aan de voorwaarden bedoeld in
deze afdeling;
2° bij het verstrijken van de geldigheidstermijn van het document;

Dans ce cas, la licence d’apprentissage est restituée à l’autorité visée
à l’article 7.
§ 4. La licence d’apprentissage perd sa validité :

3° wanneer een voorlopig rijbewijs geldig voor de categorie B wordt
afgegeven;

3° en cas de délivrance d’un permis de conduire provisoire valable
pour la catégorie B;
4° en cas de délivrance d’un permis de conduire valable pour la
même catégorie de véhicules que celle pour laquelle la licence est
validée.

4° als er een rijbewijs wordt afgegeven, geldig voor dezelfde
categorie van voertuigen als deze waarvoor de leervergunning geldig
verklaard is.

1° lorsqu’il n’est plus satisfait aux conditions visées à la présente
section;
2° à l’expiration de la période de validité du document;

§ 5. In afwijking van de bepalingen van § 4, verliest de leervergunning evenwel haar geldigheid niet :

La licence d’apprentissage qui a perdu sa validité est restituée à
l’autorité visée à l’article 7.
§ 5. Par dérogation aux dispositions du § 4, la licence d’apprentissage
ne perd pas sa validité :

1° als een van de op de leervergunning vermelde begeleiders, één
van de in artikel 10, 3° voorgeschrevene voorwaarden niet meer
vervult. In dit geval, moet de kandidaat veranderen van begeleider
overeenkomstig de bepalingen van § 6;

1° si l’un des guides mentionnés sur la licence d’apprentissage ne
remplit plus une des conditions prévues à l’article 10, 3°. Dans ce cas,
le candidat est tenu de changer de guide, conformément aux dispositions du § 6;

De leervergunning die haar geldigheid verloren heeft, wordt teruggegeven aan de overheid bedoeld in artikel 7.
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2° als de houder van de leervergunning vervallen verklaard is van
het recht om een motorvoertuig van de categorie B te besturen. In dit
geval, wordt de geldigheid van het document opgeschort tot het einde
van de vervalperiode en, in voorkomend geval, tot het slagen voor de
onderzoeken die krachtens artikel 38 van de wet worden opgelegd. Bij
de teruggave van het document overeenkomstig artikel 68 verlengt de
overheid, bedoeld in artikel 7, de geldigheid van de leervergunning met
een termijn die gelijk is aan de periode gedurende dewelke de
geldigheid van het document opgeschort is geweest.
§ 6. Een tweede begeleider, die voldoet aan de voorwaarden bepaald
in het artikel 10, 3°, mag door de overheid bedoeld in artikel 7 op de
leervergunning vermeld worden hetzij op het ogenblik van de afgifte
ervan hetzij tijdens de scholing.
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2° si le titulaire d’une licence d’apprentissage est déchu du droit de
conduire un véhicule à moteur de la catégorie B. Dans ce cas, la validité
du document est suspendue jusqu’à la fin de la période de déchéance
et, le cas échéant, jusqu’à la réussite des examens imposés en
application de l’article 38 de la loi. Lors de la restitution du document
conformément à l’article 68, l’autorité visée à l’article 7 proroge la
validité de la licence d’apprentissage d’une durée égale à la période
pendant laquelle la validité du document a été suspendue.

De begeleider, die vermeld wordt tijdens de scholing, moet de
praktische lessen bedoeld in artikel 15, tweede lid, 6°, niet volgen; hij
moet daarentegen de praktische lessen bedoeld in artikel 15, tweede lid,
1°, j) volgen indien de andere begeleider vermeld op de leervergunning
deze lessen niet gevolgd heeft.

§ 6. Un second guide répondant aux conditions fixées à l’article 10, 3°,
peut être mentionné sur la licence d’apprentissage soit au moment de la
délivrance, soit en cours d’apprentissage par l’autorité visée à l’article 7.
En cas de changement de guide au cours de l’apprentissage, une
nouvelle licence d’apprentissage est délivrée par l’autorité visée à
l’article 7; ce nouveau document a la même date limite de validité que
la licence d’apprentissage initiale.
Le guide mentionné en cours d’apprentissage n’est pas tenu de
suivre le cours pratique visé à l’article 15, alinéa 2, 6°; il est, par contre,
tenu de suivre le cours pratique visé à l’article 15, alinéa 2, 1°, j) si
l’autre guide mentionné sur la licence d’apprentissage n’a pas suivi ce
cours.

Art. 13. De kandidaat mag niet sturen van tweeëntwintig uur tot zes
uur ’s anderendaags op vrijdag, zaterdag, zondag, op de vooravond
van de wettelijke feestdagen en op de wettelijke feestdagen.

Art. 13. Le candidat n’est pas autorisé à conduire de vingt-deux
heures jusqu’au lendemain à six heures le vendredi, le samedi, le
dimanche, la veille des jours fériés légaux et les jours fériés légaux.

Afdeling IV
Theoretisch en praktisch onderricht verstrekt door de rijscholen

Section IV. — Enseignement théorique et pratique
dispensé par les écoles de conduite

Art. 14. Het theoretische onderricht verstrekt door de rijscholen
omvat de stof bedoeld in bijlage 4.

Art. 14. L’enseignement théorique dispensé par les écoles de conduite
porte sur les matières visées à l’annexe 4.

Het theoretische onderricht heeft een minimumduur van :
1° zes uren voor de voorbereiding op het theoretische examen voor
de categorieën A3, C en D en voor de subcategorieën C1 en D1;
2° twaalf uren voor de voorbereiding op het theoretische examen
voor de categorieën A en B.

L’enseignement théorique est d’une durée minimale de :
1° six heures pour la préparation à l’examen théorique pour les
catégories A3, C et D et pour les sous-catégories C1 et D1;
2° douze heures pour la préparation à l’examen théorique pour les
catégories A et B.

Art. 15. Het praktische onderricht verstrekt door de rijscholen
omvat de stof voorgeschreven in bijlage 5.

Art. 15. L’enseignement pratique dispensé par les écoles de conduite
porte sur les matières prévues à l’annexe 5.

In geval van verandering van begeleider tijdens de scholing dient een
nieuwe leervergunning afgegeven te worden door de overheid bedoeld
in artikel 7; dit nieuw document heeft dezelfde uiterste geldigheidsdatum als de oorspronkelijke leervergunning.

Het praktische onderricht heeft een minimumduur van :

L’enseignement pratique est d’une durée minimale de :

1° twee uren :

1° deux heures :

a) voor de kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie A3
die de scholing volgt in een rijschool;
b) voor de kandidaat, houder van een Belgisch of Europees rijbewijs
met de vermelding « automatisch » voor een bepaalde categorie of
subcategorie van voertuigen, die een rijbewijs wenst te behalen geldig
voor dezelfde categorie of subcategorie en waarop die vermelding niet
voorkomt;
c) voor de houder van een voorlopig rijbewijs geldig voor de
categorie A die het praktische examen wenst af te leggen met een
instructeur afkomstig uit een rijschool;
d) voor de kandidaat die, na het minimum aantal uren praktisch
onderricht dat in dit artikel voorgeschreven is, gevolgd te hebben, zich
voor het afleggen van het examen tot een andere zetel van deze school
of tot een andere school wendt;
e) voor de houder van een voorlopig rijbewijs geldig voor de
categorie A3 of A of van een voorlopig rijbewijs afgegeven met het oog
op de opheffing van de vermelding «automatisch » die tweemaal niet
geslaagd is voor het praktische examen;
f) voor de houder van een voorlopig rijbewijs geldig voor de
categorie A3 of A of van een voorlopig rijbewijs afgegeven met het oog
op de opheffing van de vermelding «automatisch » waarvan de
geldigheidsduur verstreken is;
g) voor de houder van een voorlopig rijbewijs model 1 of model 2;
h) voor de kandidaat bedoeld in artikel 72, § 5, als voorbereiding op
het praktische examen tot het herstel in het recht tot sturen van de
voertuigen van de categorie A3;

a) pour le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie
A3 qui effectue l’apprentissage dans une école de conduite;
b) pour le candidat qui, titulaire d’un permis de conduire belge ou
européen portant la mention « automatique » pour une catégorie ou
une sous-catégorie déterminée de véhicules, souhaite obtenir un permis
de conduire valable pour cette même catégorie ou sous-catégorie et ne
portant pas cette mention;
c) pour le titulaire d’un permis de conduire provisoire valable pour la
catégorie A qui souhaite se présenter à l’examen pratique avec un
instructeur issu d’une école de conduite;
d) pour le candidat qui, après avoir suivi dans une école de conduite
le nombre d’heures minimal prévu pour l’enseignement pratique par le
présent article, s’adresse à un autre siège de cette école ou à une autre
école pour la présentation de l’examen;
e) pour le titulaire d’un permis de conduire provisoire valable pour la
catégorie A3 ou A ou d’un permis de conduire provisoire délivré en vue
de la suppression de la mention «automatique » qui a échoué à deux
reprises à l’examen pratique;
f) pour le titulaire d’un permis de conduire provisoire valable pour la
catégorie A3 ou A ou d’un permis de conduire provisoire délivré en vue
de la suppression de la mention «automatique », dont la validité est
expirée;
g) pour le titulaire d’un permis de conduire provisoire modèle 1 ou
modèle 2;
h) pour le candidat visé à l’article 72, § 5 en préparation à l’examen
pratique de réintégration dans le droit de conduire les véhicules de la
catégorie A3;
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i) voor de houder van een Belgisch of Europees rijbewijs geldig voor
het besturen van motorfietsen met een vermogen dat minder of gelijk is
aan 25 kW of met een vermogen / gewichtsverhouding van minder of
gelijk aan 0,16 kW/kg die een rijbewijs geldig voor het besturen van
alle voertuigen van de categorie A wenst te behalen;
j) voor de houder van een leervergunning, vergezeld van de
begeleider of begeleiders vermeld op de leervergunning;

i) pour le titulaire d’un permis de conduire belge ou européen validé
pour la conduite des motocyclettes d’une puissance inférieure ou égale
à 25 kW ou d’un rapport puissance/poids inférieur ou égal à
0,16 kW/kg qui souhaite obtenir un permis de conduire valable pour la
conduite de tous les véhicules de la catégorie A;
j) pour le titulaire d’une licence d’apprentissage, en compagnie du ou
des guides mentionnés sur la licence d’apprentissage;

2° vier uren :
a) voor de houder van een voorlopig rijbewijs model 3 geldig voor de
categorie B, B+E, C, C+E, D of D+E of de subcategorie C1, C1+E, D1 of
D1+E die tweemaal niet geslaagd is voor het praktische examen;

2° quatre heures :
a) pour le titulaire d’un permis de conduire provisoire modèle 3
valable pour la catégorie B, B+E, C, C+E, D ou D+E ou pour la
sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E qui a échoué à deux reprises à
l’examen pratique;

b) voor de houder van een voorlopig rijbewijs model 3, geldig voor
de categorie B die zich voor het praktische examen wenst te melden met
een instructeur afkomstig van een rijschool;

b) pour le titulaire d’un permis de conduire provisoire modèle 3
valable pour la catégorie B qui souhaite se présenter à l’examen
pratique avec un instructeur issu d’une école de conduite;

3° zes uren :
a) voor de kandidaat die een voorlopig rijbewijs geldig voor de
categorie A wenst te behalen;

3° six heures :
a) pour le candidat qui souhaite obtenir un permis de conduire
provisoire valable pour la catégorie A;

b) als voorbereiding op de test bedoeld in artikel 4, 14°;
4° acht uren :
a) voor de kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie A,
B+E, C, C+E, D of D+E of voor de subcategorie C1, C1+E, D1 of D1+E
die de scholing volgt in een rijschool;
b) voor de houder van een voorlopig rijbewijs geldig voor de
categorie B, B+E, C, C+E, D of D+E of voor de subcategorie C1, C1+E,
D1 of D1+E waarvan de geldigheidsduur verstreken is;
c) voor de kandidaat die een voorlopig rijbewijs model 1 wenst te
behalen;
d) voor de houder van een leervergunning waarvan de geldigheid
verstreken is;
e) voor de kandidaat bedoeld in artikel 72, § 5, als voorbereiding op
het praktische examen tot herstel in het recht tot sturen van voertuigen
van de categorie A;
5° tien uren :
voor de kandidaat bedoeld in artikel 72, § 5 als voorbereiding op het
praktische examen tot herstel in het recht tot sturen van de voertuigen
van de categorie B;
6° twaalf uren :
voor de kandidaat die een leervergunning wenst te verkrijgen,
waarvan de laatste twee uren moeten gevolgd worden, samen met de
op de leervergunning vermelde begeleider of begeleiders;
7° achttien uren :

b) pour la préparation au test visé à l’article 4, 14°;
4° huit heures :
a) pour le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie
A, B+E, C, C+E, D ou D+E ou pour la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou
D1+E qui effectue l’apprentissage dans une école de conduite;
b) pour le titulaire d’un permis de conduire provisoire valable pour
la catégorie B, B+E, C, C+E, D ou D+E ou pour la sous-catégorie C1,
C1+E, D1 ou D1+E dont la validité est expirée;
c) pour le candidat qui souhaite obtenir un permis de conduire
provisoire modèle 1;
d) pour le titulaire d’une licence d’apprentissage dont la validité est
expirée;
e) pour le candidat visé à l’article 72, § 5, en préparation à l’examen
pratique de réintégration dans le droit de conduire les véhicules de la
catégorie A;
5° dix heures :
pour le candidat visé à l’article 72, § 5 en préparation à l’examen
pratique de réintégration dans le droit de conduire les véhicules de la
catégorie B;
6° douze heures :
pour le candidat qui souhaite obtenir une licence d’apprentissage,
dont les deux dernières heures doivent être suivies, en compagnie du
ou des guides qui sera ou seront mentionnés sur la licence d’apprentissage;
7° dix-huit heures :

voor de kandidaat die een voorlopig rijbewijs model 2 wenst te
verkrijgen.

pour le candidat qui souhaite obtenir un permis de conduire
provisoire modèle 2.

Art. 16. De verplichting tot het volgen van het aantal uren voorgeschreven in de artikelen 14 en 15 is niet van toepassing op de houders
van een Belgisch, een Europees of een buitenlands rijbewijs bedoeld in
artikel 23, § 2, 1° van de wet, van een voorlopig rijbewijs of van een
leervergunning, die lessen volgen om hun rijvaardigheid tot het sturen
van voertuigen van de categorie of de subcategorie waarvoor het
document geldig is, te vervolmaken.

Art. 16. L’obligation de suivre le nombre d’heures prévu aux articles
14 et 15 ne s’applique pas aux titulaires d’un permis de conduire belge,
européen ou étranger visé à l’article 23, § 2, 1° de la loi, d’un permis de
conduire provisoire ou d’une licence d’apprentissage qui suivent des
cours en vue de perfectionner leur aptitude à conduire des véhicules de
la catégorie ou de la sous-catégorie pour laquelle le document est
valable.

Om tot het aantal uren te komen, bedoeld in de artikelen 14 en 15,
mogen samengeteld worden, voor het theoretische onderricht, het
aantal uren die gevolgd werden in twee verschillende zetels van
eenzelfde school of, voor het praktische onderricht, het aantal uren die
gevolgd werden in twee verschillende zetels van eenzelfde school of
nog, in twee verschillende scholen. Die bepaling is niet van toepassing
op de kandidaat bedoeld in artikel 15, tweede lid, 1°, j) en 6° behalve
wanneer hij zich inschrijft in het bevolkings-, vreemdelingen- of
wachtregister van een andere gemeente.

Le nombre d’heures prévu aux articles 14 et 15 peut être atteint en
additionnant, pour les cours théoriques, le nombre d’heures suivies
dans deux sièges différents d’une même école ou, pour les cours
pratiques, le nombre d’heures suivies dans deux sièges différents d’une
même école ou encore dans deux écoles différentes. La présente
disposition ne s’applique pas au candidat visé à l’article 15, alinéa 2, 1°,
j) et 6°, sauf s’il s’inscrit au registre de la population ou des étrangers ou
au registre d’attente d’une autre commune.

De gevolgde lesuren in een rijschool worden in aanmerking genomen
worden gedurende een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de datum
waarop met de lessen werd begonnen. Komen evenwel niet in
aanmerking de lessen gevolgd met de begeleider, bedoeld in artikel 15,
tweede lid, 1°, j) en 6° en de vervolmakingslessen bedoeld in het eerste
lid.

Les heures de cours suivies dans une école de conduite sont prises en
considération pendant un délai de trois ans à compter de la date du
début des cours. N’entrent toutefois pas en ligne de compte les cours
suivis avec le guide, visés à l’article 15, alinéa 2, 1°, j) et 6° et les cours
de perfectionnement, visés à l’alinéa 1er.
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HOOFDSTUK III. — Het rijbewijs
Afdeling I. — Afgifte
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CHAPITRE III. — Du permis de conduire
Section Ire. — Délivrance

Art. 17. § 1. Het rijbewijs komt overeen met het model van bijlage 1.

Art. 17. § 1er. Le permis de conduire est conforme au modèle qui
figure à l’annexe 1.

Het rijbewijs wordt uitgereikt door de overheid bedoeld in artikel 7,
tegen afgifte van een degelijk ingevulde aanvraag om een rijbewijs. Het
model van de aanvraag om een rijbewijs wordt bepaald door de
Minister.
Deze aanvraag is vergezeld van :

Le permis de conduire est délivré par l’autorité visée à l’article 7 sur
la remise d’une demande de permis de conduire dûment complétée. Le
modèle de la demande de permis de conduire est déterminé par le
Ministre.
Cette demande est accompagnée :

1° twee foto’s van de aanvrager die overeenstemmen met de door de
Minister vastgestelde normen;

1° de deux photographies du demandeur conformes aux normes
fixées par le Ministre;
2° des déclarations d’aptitude physique et visuelle ou, selon le cas,
des attestations prévues aux articles 41, §§ 2 ou 3, 44, § 5 et 45, alinéa 2.
L’attestation prévue à l’article 44, § 5 n’est pas requise si le candidat est
titulaire d’un permis de conduire, en cours de validité, pour l’obtention
duquel l’attestation a déjà été présentée;

2° de verklaringen betreffende de lichamelijke en visuele geschiktheid of, in voorkomend geval, de attesten voorgeschreven in de
artikelen 41, §§ 2 of 3, 44, § 5 en 45, tweede lid. Het attest
voorgeschreven in artikel 44, § 5 is niet vereist indien de kandidaat
houder is van een nog geldig rijbewijs, waarvoor het attest reeds
aangeboden werd;
3° een verklaring op eer waarin gesteld wordt dat de aanvrager geen
houder is van een Europees rijbewijs, behalve in het in § 2 bedoelde
geval;
4° in voorkomend geval, de rechtvaardiging van de ingeroepen
vrijstelling van het theoretische examen of het praktische examen.
Het rijbewijs is uitgereikt binnen een termijn van drie jaar te rekenen
vanaf de datum van het slagen voor het praktische examen bedoeld in
artikel 33 of van de praktische proef bedoeld in de artikelen 27, 3° en 4°
en 29. Zoniet moet de kandidaat opnieuw scholing volgen en een nieuw
theoretisch en praktisch examen afleggen.
§ 2. Indien de aanvrager, overeenkomstig artikel 27, 2°, een Europees
rijbewijs of een buitenlands rijbewijs voorlegt, bedoeld in artikel 23, § 2,
1° van de wet, ondertekent hij een verklaring waarbij bevestigd wordt
dat het rijbewijs authentiek en nog geldig is; het rijbewijs wordt
afgegeven aan de overheid bedoeld in artikel 7.
Indien het een Europees rijbewijs betreft, wordt het teruggezonden
naar de overheid die het heeft uitgereikt, met vermelding van de
redenen voor die terugzending. Indien het om een buitenlands rijbewijs
gaat, wordt dat rijbewijs bewaard door de in artikel 7 genoemde
overheid en aan de houder teruggegeven wanneer deze niet meer
voldoet aan de voorwaarden die in artikel 3, § 1, voor het verkrijgen
van een rijbewijs gesteld worden, tegen teruggave van het Belgische
rijbewijs.
Art. 18. De minimum leeftijd voor het verkrijgen van een rijbewijs is
vastgesteld op :
1° 16 jaar voor de categorie A3;
2° 18 jaar voor de categorieën A, B, B+E en voor de subcategorieën C1
en C1+E;

3° d’une déclaration sur l’honneur établissant que le requérant n’est
pas titulaire d’un permis de conduire européen, sauf dans le cas visé au
§ 2;
4° le cas échéant, de la justification de la dispense de l’examen
théorique ou de l’examen pratique invoquée.
Le permis de conduire est délivré dans un délai de trois ans à
compter de la date de réussite de l’examen pratique visé à l’article 33 ou
de l’épreuve pratique visée aux articles 27, 3° et 4° et 29. A défaut, le
candidat est tenu de se soumettre à nouveau à l’apprentissage et de
subir un nouvel examen théorique et pratique.
§ 2. Si le demandeur présente, conformément à l’article 27, 2°, un
permis de conduire européen ou un permis de conduire étranger, visé
à l’article 23, § 2, 1° de la loi, il signe une déclaration certifiant que le
permis de conduire est authentique et en cours de validité; le permis de
conduire est remis à l’autorité visée à l’article 7.
S’il s’agit d’un permis de conduire européen, il est renvoyé à
l’autorité qui l’a délivré avec mention des raisons qui justifient ce
renvoi. S’il s’agit d’un permis de conduire étranger, ce document est
conservé par l’autorité visée à l’article 7 et est remis au titulaire lorsque
celui-ci ne répond plus aux conditions fixées par l’article 3, § 1er, pour
l’obtention d’un permis de conduire, contre restitution du permis de
conduire belge.
Art. 18. L’âge minimal pour obtenir un permis de conduire est fixé
à :
1° 16 ans pour la catégorie A3;
2° 18 ans pour les catégories A, B, B+E et pour les sous-catégories C1
et C1+E;
3° 21 ans pour les catégories C, C+E, D et D+E et pour les
sous-catégories D1 et D1+E.

3° 21 jaar voor de categorieën C, C+E, D en D+E en voor de
subcategorieën D1 en D1+E.
Evenwel, kan elke kandidaat van ten minste 18 jaar een rijbewijs
geldig voor de categorieën C en C+E en voor de subcategorieën D1 en
D1+E verkrijgen op voorwaarde dat hij houder is van een getuigschrift
van vakbekwaamheid zoals bedoeld in artikel 59.2 van het koninklijk
besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer, afgegeven, naargelang het geval, voor het
goederenvervoer of het personenvervoer.

Toutefois, le candidat âgé de 18 ans au moins peut obtenir un permis
de conduire valable pour les catégories C et C+E et pour les
sous-catégories D1 et D1+E à la condition d’être titulaire d’un certificat
d’aptitude professionnelle visé à l’article 59.2 de l’arrêté royal du
1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la
circulation routière délivré, selon le cas, pour le transport de marchandises ou de voyageurs.

Afdeling II. — Geldigheid

Section II. — Validité

Art. 19. § 1. Het rijbewijs wordt geldig verklaard voor het besturen
van voertuigen van de categorie A3, A, B, B+E, C, C+E, D of D+E of van
de subcategorie C1, C1+E, D1 of D1+E.

Art. 19. § 1er. Le permis de conduire est validé pour la conduite des
véhicules de la catégorie A3, A, B, B+E, C, C+E, D ou D+E ou de la
sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E.

§ 2. Het rijbewijs geldig voor de categorie A dat afgegeven werd aan
een bestuurder die de leeftijd van 21 jaar nog niet bereikt heeft of die
het praktische examen heeft afgelegd met een voertuig bedoeld in het
artikel 38, § 2, 1° is enkel geldig verklaard voor het besturen van
motorfietsen met een vermogen van minder dan of gelijk aan 25 kW of
een vermogen / gewichtsverhouding van minder dan of gelijk aan 0,16
kW/kg.

§ 2. Si le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A
n’a pas atteint l’âge de 21 ans ou a subi l’examen pratique avec un
véhicule visé à l’article 38, § 2, 1°, le permis de conduire est validé
uniquement pour la conduite des motocyclettes d’une puissance
inférieure ou égale à 25 kW ou d’un rapport puissance/poids inférieur
ou égal à 0,16 kW/kg.

Na afloop van een termijn van twee jaar, te rekenen vanaf de datum
van afgifte van het rijbewijs bedoeld in het eerste lid, kan de houder,
zonder zich te onderwerpen aan de scholing en zonder een nieuw
theoretisch en praktisch examen te moeten afleggen, een rijbewijs
geldig voor het besturen van alle voertuigen van de categorie A
verkrijgen. De procedure, voorgeschreven in artikel 49 is van toepassing.

A l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de
délivrance du permis de conduire visé à l’alinéa 1er, le titulaire peut
obtenir, sans devoir se soumettre à l’apprentissage ni subir un nouvel
examen théorique et pratique, un permis de conduire valable pour la
conduite de tous les véhicules de la catégorie A. La procédure prévue à
l’article 49 est d’application.
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§ 3. De kandidaat van minder dan 21 jaar oud die het praktische
examen heeft afgelegd met een voertuig van de categorie C of C+E of
met een voertuig van de categorie D of D+E ontvangt, naargelang het
geval, een rijbewijs enkel geldig verklaard voor het besturen van
voertuigen van de subcategorie C1 of C1+E, behalve als hij houder is
van een getuigschrift van vakbekwaamheid zoals bedoeld in artikel 18
of een rijbewijs enkel geldig verklaard voor de subcategorie D1 of
D1+E.

§ 3. Le candidat âgé de moins de 21 ans qui a subi l’examen pratique
avec un véhicule de la catégorie C ou C+E ou avec un véhicule de la
catégorie D ou D+E reçoit, selon le cas, un permis de conduire validé
uniquement pour la sous-catégorie C1 ou C1+E, sauf s’il est titulaire
d’un certificat d’aptitude professionnelle visé à l’article 18 ou un permis
de conduire validé uniquement pour la sous-catégorie D1 ou D1+E.

Als de kandidaat de leeftijd van 21 jaar bereikt, kan er een rijbewijs
geldig verklaard voor, naargelang het geval, het besturen van voertuigen van de categorie C of C+E of van de categorie D of D+E worden
afgegeven, zonder zich te onderwerpen aan de scholing en zonder een
nieuw theoretisch en praktisch examen te moeten afleggen. De
procedure, voorgeschreven in artikel 49 is van toepassing.

Lorsque le titulaire atteint l’âge de 21 ans, il peut obtenir, sans devoir
se soumettre à l’apprentissage, ni subir un nouvel examen théorique et
pratique, un permis de conduire validé, selon le cas, pour la conduite
des véhicules de la catégorie C ou C+E ou de la catégorie D ou D+E. La
procédure prévue à l’article 49 est d’application.

Art. 20. § 1. De geldigheid van de rijbewijzen wordt bepaald als
volgt :

Art. 20. § 1er. La validité des permis de conduire est fixée comme
suit :

1° het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie A wordt eveneens
geldig verklaard voor het besturen van voertuigen van de categorie A3;

1° le permis de conduire validé pour la catégorie A est également
validé pour la conduite des véhicules de la catégorie A3;

2° het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie B wordt eveneens
geldig verklaard voor het besturen van voertuigen van de categorie A3;

2° le permis de conduire validé pour la catégorie B est également
validé pour la conduite des véhicules de la catégorie A3;

3° het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie C wordt eveneens
geldig verklaard voor het besturen van voertuigen van de categorieën
A3 en B en de subcategorie C1;
4° het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie D wordt eveneens
geldig verklaard voor het besturen van voertuigen van de categorieën
A3 en B en de subcategorie D1;
voor de subcategorie C1 wordt
besturen van voertuigen van de

3° le permis de conduire validé pour la catégorie C est également
validé pour la conduite des véhicules des catégories A3 et B et de la
sous-catégorie C1;
4° le permis de conduire validé pour la catégorie D est également
validé pour la conduite des véhicules des catégories A3 et B et de la
sous-catégorie D1;
5° le permis de conduire validé pour la sous-catégorie C1 est
également validé pour la conduite des véhicules des catégories A3 et B;

voor de subcategorie D1 wordt
besturen van voertuigen van de

6° le permis de conduire validé pour la sous-catégorie D1 est
également validé pour la conduite des véhicules des catégories A3 et B;

7° het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie C+E of D+E of
voor de subcategorie C1+E of D1+E wordt eveneens geldig verklaard
voor het besturen van voertuigen van de categorie B+E;
8° het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie C+E wordt
eveneens geldig verklaard voor het besturen van voertuigen van de
categorie C1+E;
9° het rijbewijs geldig verklaard voor de subcategorieën C1+E en D1
wordt eveneens geldig verklaard voor het besturen van voertuigen van
de subcategorie D1+E;
10° het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie D+E wordt
eveneens geldig verklaard voor het besturen van voertuigen van de
categorie D1+E;

7° le permis de conduire validé pour la catégorie C+E ou D+E ou
pour la sous-catégorie C1+E ou D1+E est également validé pour la
conduite des véhicules de la catégorie B+E;
8° le permis de conduire validé pour la catégorie C+E est également
validé pour la conduite des véhicules de la catégorie C1+E;

11° het rijbewijs geldig verklaard voor de categorieën C+E en D
wordt eveneens geldig verklaard voor het besturen van voertuigen van
de categorie D+E;
12° het rijbewijs met de vermelding « automatisch » is slechts geldig
voor het besturen van voertuigen uitgerust met een automatische
schakeling; deze beperking heeft desgevallend alleen betrekking op
bepaalde categorieën, aangeduid op het rijbewijs.
§ 2. Het rijbewijs, geldig verklaard voor de categorie B, afgegeven
sinds ten minste twee jaar, laat het besturen van voertuigen van de
categorie A met een maximale cilinderinhoud van 125 cm3 en met een
maximaal vermogen van 11 kW toe.

11° le permis de conduire validé à la fois pour les catégories C+E et
D est également validé pour la conduite des véhicules de la catégorie
D+E;

§ 2. Le permis de conduire validé pour la catégorie B, délivré depuis
deux ans au moins autorise la conduite des véhicules de la catégorie A
d’une cylindrée maximale de 125 cm3 et d’une puissance maximale de
11 kW.

Art. 21. § 1. - Het rijbewijs afgegeven voor het besturen van
voertuigen voor de categorieën A3, A, B en B+E is geldig voor een
onbepaalde duur of voor de door de geneesheer aangegeven duur als
de toestemming tot sturen in de tijd beperkt is overeenkomstig de
bepalingen van bijlage 6.

Art. 21. § 1er. - Le permis de conduire délivré pour la conduite des
véhicules des catégories A3, A, B et B+E est valable pour une durée
indéterminée ou pour la durée indiquée par le médecin si l’autorisation
de conduire est limitée dans le temps conformément aux dispositions
de l’annexe 6.

Het rijbewijs afgegeven voor het besturen van voertuigen van de
categorieën C, C+E, D en D+E of van de subcategorieën C1, C1+E, D1
en D1+E is geldig voor de duur aangeduid op het attest bedoeld in
artikel 44, § 5.
Het Europese rijbewijs afgegeven voor het besturen van voertuigen
van de categorieën C, C+E, D en D+E of voor de subcategorieën C1,
C1+E, D1 en D1+E of voor gelijkwaardige categorieën of subcategorieën is geldig voor een periode van vijf jaar, te rekenen vanaf de
inschrijvingsdatum in een Belgische gemeente of bij het Ministerie van
Buitenlandse Zaken. Deze periode wordt teruggebracht tot drie jaar als
de houder 50 jaar of meer is; bovendien verstrijkt de geldigheid van het
rijbewijs afgegeven voordat de leeftijd van 50 jaar wordt bereikt ten
laatste op het ogenblik dat de houder de leeftijd van 53 jaar bereikt.
Evenwel, als er op het rijbewijs een kortere geldigheidsduur is vermeld
dan deze in dit lid, is die kortere duur van toepassing.

Le permis de conduire délivré pour la conduite des véhicules des
catégories C, C+E, D et D+E ou des sous-catégories C1, C1+E, D1 et
D1+E est valable pour la durée indiquée sur l’attestation visée à l’article
44, § 5.
Le permis de conduire européen délivré pour la conduite des
véhicules des catégories C, C+E, D et D+E ou des sous-catégories C1,
C1+E, D1 et D1+E ou de catégories ou de sous-catégories équivalentes
est valable cinq ans à compter de la date d’inscription dans une
commune belge ou au Ministère des Affaires étrangères. Ce délai est
ramené à trois ans si le titulaire est âgé de 50 ans ou plus; en outre, la
validité du permis de conduire délivré avant l’âge de 50 ans expire au
plus tard lorsque le titulaire atteint l’âge de 53 ans. Toutefois, si une
durée de validité inférieure à celles mentionnées au présent alinéa est
indiquée sur le permis de conduire, cette durée inférieure est d’application.

5° het rijbewijs geldig verklaard
eveneens geldig verklaard voor het
categorieën A3 en B;
6° het rijbewijs geldig verklaard
eveneens geldig verklaard voor het
categorieën A3 en B;

9° le permis de conduire validé à la fois pour les sous-catégories
C1+E et D1 est également validé pour la conduite des véhicules de la
sous-catégorie D1+E;
10° le permis de conduire validé pour la catégorie D+E est également
validé pour la conduite des véhicules de la catégorie D1+E;

12° le permis de conduire portant la mention « automatique » n’est
valable que pour la conduite de véhicules équipés d’un changement de
vitesses automatique; cette restriction ne s’applique, le cas échéant, qu’à
certaines catégories indiquées sur le permis de conduire.
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§ 2. Het Belgische of Europese rijbewijs waarvan de houder
beantwoordt aan de voorwaarden van het artikel 3, § 1, geldig
verklaard voor de categorie A, B of B+E of voor een gelijkwaardige
categorie, is geldig voor het besturen van voertuigen van deze
categorieën, bestemd voor een van de vervoersdiensten bedoeld in
artikel 43, voor de duur aangeduid op het attest bedoeld in artikel 44,
§ 5.
§ 3. Het Belgische of Europese rijbewijs dat beperkt is in de tijd
overeenkomstig de bepalingen van §§ 1 en 2 wordt vernieuwd op
vertoon van het attest bedoeld in de artikelen 41, §§ 2 of 3, 44, § 5 of 45,
tweede lid.
Een nieuw rijbewijs wordt afgegeven, overeenkomstig de procedure
voorgeschreven in artikel 49, zonder dat de aanvrager zich moet
onderwerpen aan de scholing en een nieuw theoretisch en praktisch
examen moet afleggen.
Het nieuwe rijbewijs is geldig voor de duur die aangeduid is op het
attest bedoeld in het eerste lid.
§ 4. Het rijbewijs afgegeven aan een persoon die ingeschreven is in
het wachtregister van een Belgische gemeente en die houder is van een
attest van immatriculatie, is geldig gedurende een jaar.
Het rijbewijs wordt jaarlijks vernieuwd, overeenkomstig de procedure voorgeschreven in artikel 49, zolang geen uitspaak gedaan is over
de aanvraag tot erkenning van hoedanigheid van vluchteling.
Art. 22. De geldigheidsduur wordt op het rijbewijs vermeld.
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§ 2. Le permis de conduire belge ou européen, dont le titulaire répond
aux conditions de l’article 3, § 1er, validé pour la catégorie A, B ou B+E
ou pour une catégorie équivalente est valable, pour la conduite des
véhicules de ces catégories, affectés à un des services de transports visés
à l’article 43, pour la durée indiquée sur l’attestation visée à l’article 44,
§ 5.
§ 3. Le permis de conduire belge ou européen limité dans le temps
conformément aux dispositions des §§ 1er et 2 est renouvelé sur la
présentation de l’attestation visée aux articles 41, §§ 2 ou 3, 44, § 5 ou
45, alinéa 2.
Un nouveau permis de conduire est délivré, conformément à la
procédure prévue à l’article 49, sans que le demandeur soit tenu de se
soumettre à l’apprentissage et de subir un nouvel examen théorique et
pratique.
Le nouveau permis de conduire est valable pour la durée indiquée
sur l’attestation visée à l’alinéa 1er.
§ 4. Le permis de conduire délivré à une personne inscrite au registre
d’attente dans une commune belge et titulaire d’une attestation
d’immatriculation est valable un an.
Le permis de conduire est renouvelé annuellement, conformément à
la procédure prévue à l’article 49, tant qu’il n’est pas statué sur la
demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.
Art. 22. La durée de validité est mentionnée sur le permis de
conduire.

De geldigheidsduur van het rijbewijs bedoeld in artikel 21, § 2 wordt
aangeduid in de rubriek « categorieën van voertuigen waarvoor het
rijbewijs geldig is in het nationale verkeer ». Voor de toepassing van dit
lid vraagt de houder, in voorkomend geval, een nieuw rijbewijs aan. De
procedure voorgeschreven in artikel 49 is van toepassing.

La durée de validité du permis de conduire visé à l’article 21, § 2 est
indiquée dans la rubrique «catégories de véhicules pour lesquelles le
permis est valable en circulation nationale ». Aux fins de l’application
du présent alinéa, le titulaire sollicite, le cas échéant, un nouveau
permis de conduire. La procédure prévue à l’article 49 est d’application.

De eerste afgiftedatum van elke categorie wordt weer overgenomen
op elke vervanging van het rijbewijs.

La date de première délivrance de chaque catégorie est retranscrite
lors de tout remplacement du permis de conduire.

Art. 23. De voorwaarden waaronder de bestuurder gemachtigd is te
sturen, voorkomend op het attest bedoeld in de artikelen 41, § 4, 44, § 5
en 45, tweede lid, worden in de vorm van de codes, bepaald in bijlage
7, overgenomen op het rijbewijs.

Art. 23. Les conditions dans lesquelles le conducteur est habilité à
conduire, figurant sur l’attestation visée aux articles 41, § 4, 44, § 5 et 45,
alinéa 2 sont mentionnées sur le permis de conduire sous la forme des
codes prévus à l’annexe 7.

Wanneer de kandidaat het praktische examen heeft afgelegd, met een
voertuig uitgerust met een automatische schakeling, wordt daarvan in
de vorm van de codes bepaald in bijlage 7, melding gemaakt op het
rijbewijs. Dit lid is niet van toepassing op de voertuigen van de
categorie A3.
Het rijbewijs dat wordt afgegeven in ruil voor een Europees of een
buitenlands rijbewijs dat geldig is voor een subcategorie waarin door
dit besluit niet wordt voorzien, draagt de vermelding van de beperking
tot het besturen van de voertuigen van die subcategorie, in de vorm van
de codes bepaald in bijlage 7.

Si le candidat a subi l’examen pratique à bord d’un véhicule équipé
d’un changement de vitesses automatique, mention en est faite sur le
permis de conduire sous la forme des codes prévus à l’annexe 7. Le
présent alinéa n’est pas applicable aux véhicules de la catégorie A3.
Le permis de conduire délivré en échange d’un permis de conduire
européen ou étranger valable pour une sous-catégorie non prévue par
le présent arrêté porte la mention de la restriction à la conduite des
véhicules de cette sous-catégorie sous la forme des codes prévus à
l’annexe 7.

Art. 24. Is nietig, elk rijbewijs afgegeven zonder dat aan de bepalingen van dit besluit is voldaan of wanneer blijkt dat het rijbewijs werd
afgegeven zonder dat de aanvrager daadwerkelijk een gewone verblijfplaats in België verworven heeft, zelfs als hij beantwoordt aan de
voorwaarden van artikel 3, § 1.

Art. 24. Est nul tout permis de conduire délivré sans qu’il soit
satisfait aux conditions prévues par le présent arrêté ou s’il est établi
que le permis de conduire a été délivré sans que le requérant ait
effectivement acquis une résidence normale en Belgique même s’il
répondait aux conditions de l’article 3, § 1er.

Het rijbewijs verliest zijn geldigheid wanneer aan de houder een
nieuw rijbewijs wordt afgegeven.
Het rijbewijs dat zijn geldigheid verloren heeft, wordt teruggegeven
aan de overheid bedoeld in artikel 7.

Le permis de conduire perd sa validité lorsqu’un autre permis de
conduire est délivré à son titulaire.

HOOFDSTUK IV. — Examens

CHAPITRE IV. — Des examens

Le permis de conduire qui a perdu sa validité est restitué à l’autorité
visée à l’article 7.

Section Ire. — Centres d’examen

Afdeling I. — Examencentra
er

Art. 25. § 1. De theoretische en praktische examens bedoeld in
artikel 23, § 1, 2° en 4° van de wet, worden afgelegd in de examencentra
georganiseerd door de instellingen voor de automobielinspectie erkend
overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 23 december 1994 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en de regeling
van de administratieve controle van de instellingen belast met de
controle van de in verkeer gebrachte voertuigen.

Art. 25. § 1 . Les examens théorique et pratique, visés à l’article 23,
§ 1er, 2° et 4° de la loi, sont subis dans les centres d’examen organisés
par les organismes d’inspection automobile agréés conformément aux
dispositions de l’arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d’agrément et des règles du contrôle administratif
des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation.

De kandidaten leggen het theoretische en het praktische examen af
ten overstaan van examinatoren, bedoeld in het artikel 26. Het
theoretische examen kan eveneens afgelegd worden voor een aangestelde van de instelling, handelend onder de verantwoordelijkheid van
de examinator.
§ 2. De Minister bepaalt het aantal van de examencentra, de plaats
van hun vestiging, de grenzen van hun territoriale bevoegdheid en de
regelen betreffende hun organisatie.

Les candidats subissent l’examen théorique et pratique devant les
examinateurs visés à l’article 26. L’examen théorique peut également
être subi devant un préposé de l’organisme agissant sous la responsabilité de l’examinateur.
§ 2. Le Ministre fixe le nombre des centres d’examen, le lieu de leur
établissement, les limites de leur compétence territoriale et les règles
relatives à leur organisation.
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De erkende instellingen gedragen zich voor de uitvoering van hun
opdracht naar de onderrichtingen welke hen door de Minister of door
zijn gemachtigde gegeven worden.

Les organismes agréés se conforment, pour l’accomplissement de
leur mission, aux instructions qui leur sont données par le Ministre ou
par son délégué.

Afdeling II. — Examinatoren

Section II. — Examinateurs

Art. 26. § 1. - De examinatoren belast met het theoretische en het
praktische examen worden aangeworven en bezoldigd door de in
artikel 25 bedoelde instellingen, of door een rechtspersoon die deze
laatsten groepeert. Ze zijn door de Minister of zijn gemachtigde erkend.

Art. 26. § 1er. - Les examinateurs chargés de l’examen théorique et
pratique sont recrutés et rémunérés par les organismes visés à l’article
25 ou par une personne morale regroupant ces derniers. Ils sont agréés
par le Ministre ou son délégué.

De Minister kan, na de betrokkene en desgevallend de directeur van
de instelling te hebben gehoord, de erkenning van de examinator
opschorten voor een termijn van acht dagen tot een jaar, of ze intrekken
wegens het niet naleven van de bepalingen van dit besluit.

Le Ministre peut, l’intéressé et, le cas échéant, le directeur de
l’organisme étant entendus, suspendre l’agrément de l’examinateur
pour une durée de huit jours à un an, ou le retirer, pour non-respect des
dispositions prévues par le présent arrêté.
§ 2. Pour être agréés, les intéressés doivent satisfaire aux conditions
suivantes :
1° être ressortissant d’un des Etats membres de l’Union européenne
ou de l’Espace économique européen;
2° être âgé de 25 ans au moins;
3° être de moralité irréprochable;

§ 2. Om te worden erkend moeten de betrokkenen voldoen aan de
volgende voorwaarden :
1° onderdaan zijn van een van de Lid-Staten van de Europese Unie of
van de Europese Economische Ruimte;
2° ten minste 25 jaar oud zijn;
3° van onberispelijk zedelijk gedrag zijn;
4° niet vervallen zijn of vervallen geweest zijn van het recht om een
motorvoertuig te besturen. Dit verbod is niet van toepassing bij
uitwissing van de veroordeling of bij herstel in eer en rechten en op
voorwaarde dat er voldaan is aan de onderzoeken die krachtens artikel
38 van de wet worden opgelegd;
5° houder zijn van ten minste een diploma, getuigschrift of brevet dat
in aanmerking komt voor de toelating tot de niveaus 1, 2+ of 2, van de
Rijksbesturen, genoemd in hoofdstuk I van bijlage 1 van het koninklijk
besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel
of van een buitenlands diploma, getuigschrift of brevet dat als
gelijkwaardig is erkend overeenkomstig hoofdstuk II van dezelfde
bijlage;
6° geslaagd zijn voor een examen waarvan de inhoud en de nadere
regels goedgekeurd zijn door de Minister;
7° geschikt bevonden zijn bij een geneeskundig onderzoek;
8° ten minste 7 jaar ervaring hebben inzake het besturen van auto’s
en houder zijn van ten minste een Belgisch of Europees rijbewijs geldig
voor de categorie B. Ze moeten bovendien houder zijn van een rijbewijs
geldig voor de categorieën of subcategorieën van motorvoertuigen
voor dewelke ze als examinator belast met het afnemen van het
praktische examen aangeduid zijn.
De voorwaarden bedoeld in 5° en 6° gelden niet voor de examinatoren die op 1 januari 1989 in dienst waren.
§ 3. De functie van examinator is onverenigbaar met elke functie of
elke betrekking in een rijschool.
Niemand mag de functie van examinator uitoefenen bij een examen
dat door een van zijn bloed- of aanverwanten tot en met de vierde
graad wordt afgelegd.

4° ne pas être ou avoir été déchu du droit de conduire un véhicule à
moteur. La présente interdiction ne s’applique pas en cas d’effacement
de la condamnation ou de réhabilitation à la condition qu’il ait été
satisfait aux examens éventuellement imposés en application de
l’article 38 de la loi;
5° être titulaire au moins d’un des diplômes, certificats ou brevets
pris en considération pour l’admission aux niveaux 1, 2+ ou 2 dans les
administrations de l’Etat, visés au chapitre premier de l’annexe 1 à
l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’Etat ou
d’un diplôme, certificat ou brevet étranger reconnu équivalent conformément au chapitre II de la même annexe;
6° réussir un examen dont le contenu et les modalités sont approuvés
par le Ministre;
7° avoir satisfait à un examen médical;
8° avoir au moins 7 ans d’expérience de la conduite automobile,
assortie d’un permis de conduire belge ou européen valable pour la
catégorie B au moins. Ils doivent, en outre, être titulaires d’un permis de
conduire valable pour les catégories et sous-catégories de véhicules
pour lesquelles ils sont désignés en qualité d’examinateurs chargés de
faire subir l’examen pratique.
Les conditions visées au 5° et 6° ne sont pas applicables aux
examinateurs en service au 1er janvier 1989.
§ 3. La fonction d’examinateur est incompatible avec toute fonction
ou tout emploi dans une école de conduite.
Nul ne peut exercer la fonction d’examinateur lors de l’examen subi
par un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.

De examinator mag niet optreden als begeleider behalve voor zijn
echtgenoot, kinderen, pleegkinderen of voor deze van zijn echtgenoot.

L’examinateur ne peut être guide que pour son conjoint ou ses
enfants ou pupilles ou ceux de son conjoint.

Afdeling III. — Vrijstellingen

Section III. — Dispenses

Art. 27. De kandidaat voor het rijbewijs is vrijgesteld van de
theoretische en de praktische examens, indien hij aan een van de
volgende voorwaarden voldoet :

Art. 27. Le candidat au permis de conduire est dispensé des
examens théorique et pratique s’il répond à l’une des conditions
suivantes :

1° houder zijn van een Belgisch militair rijbewijs waarvan de
geldigheid bevestigd is door de militaire overheden, op voorwaarde
dat de categorie of de subcategorie van de voertuigen vermeld in de
kolom «burger » overeenstemt met deze waarvoor de geldigheid wordt
aangevraagd, overeenkomstig de bepalingen van artikel 20;
2° houder zijn van een Europees rijbewijs of van een buitenlands
rijbewijs bedoeld in artikel 23, § 2, 1° van de wet; deze vrijstelling geldt
slechts voor dezelfde categorie of subcategorie of voor een gelijkwaardige categorie of subcategorie als deze waarvoor het rijbewijs wordt
aangevraagd.

1° être titulaire d’un permis de conduire militaire belge, dont la
validité est attestée par les autorités militaires, à la condition que la
catégorie ou la sous-catégorie des véhicules indiquée dans la colonne
«civiles » corresponde à celle pour laquelle la validité est demandée,
conformément aux dispositions de l’article 20;
2° être titulaire d’un permis de conduire européen ou d’un permis de
conduire étranger, visé à l’article 23, § 2, 1° de la loi; cette dispense ne
vaut que pour la même catégorie ou sous-catégorie ou pour une
catégorie ou une sous-catégorie équivalente à celle pour laquelle le
permis de conduire est demandé.

Er moet daarenboven voldaan worden aan de volgende voorwaarden :
a) het rijbewijs moet afgegeven zijn door het land waar de houder
zijn gewone verblijfplaats had op het ogenblik van de afgifte van het
rijbewijs;
b) het rijbewijs moet afgegeven zijn vóór de inschrijving in het
bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van een Belgische
gemeente.

Il doit, en outre, être satisfait aux conditions suivantes :
a) le permis de conduire doit avoir été délivré par le pays où le
titulaire avait sa résidence normale au moment de la délivrance du
permis de conduire;
b) le permis de conduire doit avoir été obtenu précédemment à
l’inscription dans les registres de la population des étrangers ou dans le
registre d’attente d’une commune belge.
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De bepalingen voorgeschreven in a) en b) zijn niet van toepassing op
de personen die het bewijs leveren dat zij, op het ogenblik van de
afgifte van het rijbewijs, als student ten minste zes maanden ingeschreven waren in het land dat het rijbewijs heeft afgegeven en op de
personen bedoeld in het artikel 3, § 1, 3°;

Les conditions prévues au a) et au b) ne s’appliquent pas aux
personnes qui apportent la preuve qu’elles avaient, au moment de la
délivrance du permis de conduire, la qualité d’étudiant pendant une
période d’au moins six mois dans le pays qui a délivré le permis de
conduire et aux personnes visées à l’article 3, § 1er, 3°;

3° geslaagd zijn voor de theoretische en praktische proeven georganiseerd na de opleiding bedoeld in artikel 4, 4° tot het behalen van een
rijbewijs geldig voor de categorie D of D+E of voor de subcategorie D1
of D1+E;
4° geslaagd zijn voor de theoretische en praktische proeven georganiseerd na de opleiding bedoeld in artikel 4, 9°, geldig voor de categorie
of subcategorie van voertuigen waarvoor het rijbewijs wordt aangevraagd.

3° avoir réussi les épreuves théorique et pratique organisées au terme
de la formation visée à l’article 4, 4°, pour l’obtention d’un permis de
conduire valable pour la catégorie D ou D+E ou la sous-catégorie D1 ou
D1+E;

Art. 28. De kandidaat voor het rijbewijs is vrijgesteld van het
theoretische examen, indien hij aan een van de volgende voorwaarden
voldoet :
1° houder zijn van een Belgisch of een Europees rijbewijs.

4° avoir réussi les épreuves théorique et pratique organisées au terme
de la formation visée à l’article 4, 9°, valables pour la catégorie ou
sous-catégorie de véhicules pour laquelle le permis de conduire est
demandé.
Art. 28. Le candidat au permis de conduire est dispensé de l’examen
théorique s’il répond à l’une des conditions suivantes :
1° être titulaire d’un permis de conduire belge ou européen.

Kunnen evenwel niet genieten van deze vrijstelling :
a) de houder van een rijbewijs geldig voor de categorie A3;
b) de kandidaat voor een rijbewijs geldig voor de subcategorie C1 of
D1;
c) de kandidaat voor een rijbewijs geldig voor de categorie C of D,
behalve als hij houder is van een rijbewijs respectievelijk geldig voor de
subcategorie C1 of D1;

Ne peuvent toutefois bénéficier de cette dispense :
a) le titulaire d’un permis de conduire valable pour la catégorie A3;
b) le candidat au permis de conduire valable pour la sous-catégorie
C1 ou D1;
c) le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie C ou
D sauf s’il est titulaire d’un permis de conduire valable respectivement
pour la sous-catégorie C1 ou D1;

2° geslaagd zijn voor het theoretische examen opgelegd krachtens
artikel 38 van de wet en geldig voor dezelfde categorie of subcategorie
van voertuigen als deze waarvoor het rijbewijs wordt aangevraagd. De
kandidaat geniet slechts van deze vrijstelling als hij een getuigschrift
van theoretisch onderricht voorlegt, afgegeven door een rijschool.

2° avoir réussi l’examen théorique imposé en vertu de l’article 38 de
la loi, valable pour la même catégorie ou sous-catégorie de véhicules
que celle pour laquelle le permis de conduire est demandé. Le candidat
ne bénéficie de cette dispense que s’il présente un certificat d’enseignement théorique délivré par une école de conduite.

Art. 29. De kandidaat voor het rijbewijs is vrijgesteld van het
praktische examen wanneer hij voldoet aan een van de volgende
voorwaarden :

Art. 29. Le candidat au permis de conduire est dispensé de l’examen
pratique s’il répond à l’une des conditions suivantes :

1° geslaagd zijn voor een praktische proef voor dezelfde categorie of
subcategorie van voertuigen als deze waarvoor het rijbewijs wordt
aangevraagd, afgelegd in een organisme bedoeld in artikel 4, 5°;
2° geslaagd zijn voor het praktische examen opgelegd krachtens
artikel 38 van de wet, geldig voor dezelfde categorie of subcategorie
van voertuigen als deze waarvoor het rijbewijs wordt aangevraagd. De
kandidaat kan maar genieten van deze vrijstelling als hij een getuigschrift van praktisch onderricht voorlegt afgegeven door een rijschool.
De kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie B volgt
daarenboven een scholing van ten minste drie maanden op basis van
een voorlopig rijbewijs model 2, van ten minste zes maanden op basis
van een voorlopig rijbewijs model 1, van ten minste negen maanden op
basis van een voorlopig rijbewijs model 3 of van ten minste twaalf
maanden op basis van een leervergunning;

1° avoir réussi une épreuve pratique pour la même catégorie ou la
sous-catégorie de véhicules que celle pour laquelle le permis de
conduire est demandé, dans un organisme visé à l’article 4, 5°;
2° avoir réussi l’examen pratique imposé en vertu de l’article 38 de la
loi, valable pour la même catégorie ou sous-catégorie de véhicules que
celle pour laquelle le permis de conduire est demandé. Le candidat ne
bénéficie de cette dispense que s’il présente un certificat d’enseignement pratique délivré par une école de conduite.
Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie B
effectue, en outre, un apprentissage d’au moins trois mois sous le
couvert d’un permis de conduire provisoire modèle 2, d’au moins six
mois sous le couvert d’un permis de conduire provisoire modèle 1, d’au
moins neuf mois sous le couvert d’un permis de conduire provisoire
modèle 3 ou d’au moins douze mois sous le couvert d’une licence
d’apprentissage;

3° geslaagd zijn voor een praktische proef voor de categorie B, B+E,
C, C+E, D of D+E of voor de subcategorie C1, C1+E, D1 of D1+E na de
opleiding bedoeld in artikel 4, 7°.

3° avoir réussi une épreuve pratique pour la catégorie B, B+E, C, C+E,
D ou D+E ou pour la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E au terme de
la formation visée à l’article 4, 7°.

Art. 30. Elke vrijstelling van het theoretische examen en van het
praktische examen wordt op de aanvraag om een rijbewijs, op de
aanvraag om een voorlopig rijbewijs of op de aanvraag om een
leervergunning vermeld door de overheid bedoeld in het artikel 7.

Art. 30. Toute dispense de l’examen théorique et de l’examen
pratique est inscrite sur la demande de permis de conduire, sur la
demande de permis de conduire provisoire ou sur la demande de
licence d’apprentissage par l’autorité visée à l’article 7.

Afdeling IV. — Theoretisch examen

Section IV. — Examen théorique

Art. 31. Het theoretische examen bepaald in de artikelen 23, § 1, 4°
en 38 van de wet heeft betrekking op de stof die in bijlage 4 wordt
opgesomd.

Art. 31. L’examen théorique prévu aux articles 23, § 1er, 4° et 38 de
la loi porte sur les matières énumérées à l’annexe 4.

Het wordt afgelegd in de vorm van een audiovisueel examen.
Het theoretische examen wordt beoordeeld en verbeterd zoals
aangeduid in bijlage 4.
De inschrijving voor het theoretische examen gebeurt volgens de
regels en op de wijze goedgekeurd door de Minister of zijn gemachtigde.
Art. 32. § 1. De minimumleeftijd om deel te nemen aan het
theoretische examen is vastgesteld op drie maanden vóór de leeftijd
bepaald in artikel 6, 1°, h).
De leeftijd is evenwel vastgesteld op :
- 3 maanden vóór de leeftijd van 17 jaar, voor het examen voor het
verkrijgen van een leervergunning;
- 17 jaar voor het examen, afgelegd door de kandidaten die de
opleiding volgen bedoeld in artikel 4, 7°.

Il est subi sous la forme d’un examen audiovisuel.
L’examen théorique est coté et corrigé de la manière indiquée à
l’annexe 4.
L’inscription à l’examen théorique se fait dans les formes et de la
manière approuvées par le Ministre ou son délégué.
Art. 32. § 1er. L’âge minimal pour participer à l’examen théorique est
fixé à trois mois avant l’âge prévu à l’article 6, 1°, h).
Cet âge est toutefois fixé à :
- 3 mois avant 17 ans, pour l’examen en vue de l’obtention d’une
licence d’apprentissage;
- 17 ans pour l’examen subi par les candidats qui suivent la formation
visée à l’article 4, 7°.
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§ 2. Om aan het examen deel te nemen, legt de kandidaat een van de
documenten voor die opgesomd zijn in artikel 3, § 1.
De kandidaat voor de leervergunning legt eveneens een getuigschrift
van theoretisch onderricht voor.
§ 3. De kandidaat die, noch het Frans, noch het Nederlands, noch het
Duits machtig is, mag het theoretische examen afleggen, bijgestaan
door een tolk die onder de beëdigde vertalers wordt gekozen door het
examencentrum en door dit laatste wordt vergoed.
Deze examens mogen derwijze georganiseerd worden dat meerdere
kandidaten die eenzelfde taal of idioom spreken en verstaan, kunnen
samengebracht worden; het examen mag niet meer dan twee maanden
na de inschrijving plaatshebben.

§ 2. Pour participer à l’examen, le candidat présente un des
documents énumérés à l’article 3, § 1er.
Le candidat à la licence d’apprentissage présente également un
certificat d’enseignement théorique.
§ 3. Le candidat qui ne connaı̂t aucune des langues française,
néerlandaise ou allemande peut subir l’examen théorique avec l’assistance d’un interprète désigné parmi les traducteurs-jurés par le centre
d’examen et rémunéré par ce dernier.
Ces examens peuvent être organisés de façon que plusieurs candidats
qui parlent et comprennent une même langue ou idiome puissent être
groupés; l’examen ne peut avoir lieu plus de deux mois après
l’inscription.

Als het examen georganiseerd wordt in de taal van de kandidaat, kan
deze laatste kandidaat niet genieten van de procedure die voorgeschreven is in het eerste lid.
§ 4. De kandidaat schikt zich naar de aanwijzingen die hem tijdens
het examen worden gegeven.
De kandidaat die door woorden of anderszins de orde verstoort, die
betrapt wordt op bedrog of op poging tot bedrog, mislukt en wordt
terstond uit de zaal verwijderd.

Si l’examen est organisé dans la langue du candidat, ce dernier ne
peut bénéficier de la procédure prévue à l’alinéa 1er.

§ 5. De kandidaten waarvan het mentale of intellectuele vermogen of
de graad van alfabetisme ontoereikend is, kunnen, op hun verzoek, het
examen afleggen in een speciale zitting waarvan de nadere regels
goedgekeurd zijn door de Minister of zijn gemachtigde.
De betrokkene levert het bewijs dat hij zich in een van deze gevallen
bevindt door het overleggen van, inzonderheid, een getuigschrift of
attest van een psychisch-medisch-sociaal centrum, een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, een instituut voor buitengewoon
onderwijs, een centrum voor observatie of begeleiding of een centrum
voor beroepsoriëntering.

§ 5. Les candidats dont les facultés mentales ou intellectuelles, ou le
niveau d’alphabétisation, sont insuffisants peuvent, à leur demande,
subir l’examen en session spéciale, dont les modalités sont approuvées
par le Ministre ou son délégué.
L’intéressé apporte la preuve qu’il se trouve dans l’un de ces cas,
notamment, par la production d’un certificat ou une attestation d’un
centre psycho-médico-social, d’un centre public d’aide sociale, d’un
institut d’enseignement spécial, d’un centre d’observation et de guidance ou d’un centre d’orientation professionnelle.

De kandidaten die ten minste vijfmaal niet slaagden voor het
theoretische examen kunnen eveneens, op hun verzoek, dit examen in
een speciale zitting afleggen.

Les candidats qui ont échoué au moins cinq fois à l’examen théorique
peuvent également, à leur demande, subir cet examen en session
spéciale.
§ 6. Après deux échecs successifs à l’examen théorique, le candidat ne
peut subir un nouvel examen théorique que sur la présentation d’un
certificat d’enseignement théorique délivré par une école de conduite.

§ 6. Na twee opeenvolgende niet geslaagde theoretische examens,
mag de kandidaat slechts een nieuw theoretisch examen afleggen op
vertoon van een getuigschrift van theoretisch onderricht afgegeven
door een rijschool.
De in het eerste lid voorgeschrevene verplichting is niet van
toepassing op :
1° de kandidaten bedoeld in het artikel 4, 5°, 6° en 7°;
2° de kandidaten die een attest van een keel-, neus- en oorarts
voorleggen waarin bevestigd wordt dat ze een zodanige gehoorhandicap hebben dat ze het onderricht bedoeld in het eerste lid niet in
normale omstandigheden kunnen volgen.
§ 7. De examinator of de aangestelde van de instelling bevestigt het
slagen voor het theoretische examen op de aanvraag om een rijbewijs,
op de aanvraag om een voorlopig rijbewijs of op de aanvraag om een
leervergunning.
De aanvraag om een rijbewijs mag aan de kandidaat bedoeld in
artikel 4, 7° slechts afgegeven worden op vertoon van het bewijs dat
deze laatste met vrucht de in dit artikel bedoelde opleiding heeft
gevolgd.

§ 4. Le candidat se conforme aux indications qui lui sont données lors
de l’examen.
Le candidat qui trouble l’ordre par paroles ou de toute autre manière,
qui est surpris à frauder ou à tenter de frauder échoue et est
immédiatement exclu de la salle.

L’obligation prévue à l’alinéa 1er ne s’applique pas :
1° aux candidats visés à l’article 4, 5°, 6° et 7°;
2° aux candidats qui produisent un certificat d’un médecin oto-rhinolaryngologue attestant qu’ils présentent un handicap de l’ouı̈e tel qu’ils
ne peuvent suivre l’enseignement visé à l’alinéa 1er dans des conditions
normales.
§ 7. L’examinateur ou le préposé de l’organisme atteste sur la
demande de permis de conduire, sur la demande de permis de
conduire provisoire ou sur la demande de licence d’apprentissage la
réussite de l’examen théorique.
La demande de permis de conduire ne peut être délivrée au candidat
visé à l’article 4, 7° que sur la présentation de la preuve qu’il a suivi
avec fruit la formation visée à cet article.

Afdeling V. — Praktisch examen

Section V. — Examen pratique

Art. 33. Het praktische examen voorgeschreven in de artikelen 23, §
1, 2° en 38 van de wet slaat op de proeven opgesomd in bijlage 5, I en
II. Het omvat, voor iedere categorie en subcategorie van voertuigen, de
hantering van de bedieningsorganen en de manoeuvres die voorgeschreven zijn in bijlage 5, I, a) en b).

Art. 33. L’examen pratique prévu aux articles 23, § 1er, 2° et 38 de la
loi porte sur les épreuves énumérées à l’annexe 5, I et II. Il comporte,
pour chaque catégorie et sous-catégorie de véhicules, le maniement des
commandes et les manoeuvres prévues à l’annexe 5, I, a) et b).

Het examen wordt afgelegd met een voertuig van de categorie of
subcategorie waarvoor het rijbewijs wordt aangevraagd.
Het examen wordt beoordeeld op de wijze aangeduid in bijlage 5, III.

L’examen est subi à bord d’un véhicule de la catégorie ou de la
sous-catégorie pour laquelle le permis de conduire est demandé.

De inschrijving voor het praktische examen gebeurt volgens de regels
en op de wijze goedgekeurd door de Minister of zijn gemachtigde.

L’examen est coté de la manière indiquée à l’annexe 5, III.
L’inscription à l’examen pratique se fait dans les formes et de la
manière approuvées par le Ministre ou son délégué.

Art. 34. Om toegelaten te worden tot het praktische examen moet de
kandidaat sinds minder dan drie jaar geslaagd zijn voor het theoretische examen of ervan vrijgesteld zijn krachtens artikel 28.

Art. 34. Pour être admis à l’examen pratique, le candidat doit avoir
réussi l’examen théorique depuis moins de trois ans, sauf s’il en est
dispensé en vertu de l’article 28.

Het praktische examen kan binnen het volgende tijdsbestek plaatsvinden :

L’examen pratique peut avoir lieu dans le délai suivant :

1° In geval van scholing met een voorlopig rijbewijs :
a) op zijn vroegst één maand na de afgifte van dat bewijs, behalve in
geval van een examen voor het behalen van een rijbewijs van de
categorie B;

1° En cas d’apprentissage avec un permis de conduire provisoire :
a) au plus tôt un mois après la délivrance de ce permis, sauf en cas
d’examen pour l’obtention d’un permis de conduire de la catégorie B;
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b) in geval van een examen voor het behalen van een rijbewijs van de
categorie B :
- op zijn vroegst zes maanden na afgifte van het voorlopige rijbewijs
als het om een bewijs volgens model 1 gaat;
- op zijn vroegst drie maanden na afgifte van het voorlopige rijbewijs
als het om een bewijs volgens model 2 gaat;
- op zijn vroegst negen maanden na afgifte van het voorlopige
rijbewijs als het om een bewijs volgens model 3 gaat;
2° In geval van scholing met een leervergunning, op zijn vroegst
twaalf maanden na afgifte van die leervergunning.

b) en cas d’examen pour l’obtention d’un permis de conduire de la
catégorie B :

Art. 35. Om toegelaten te worden tot het praktische examen voor het
behalen van een rijbewijs geldig voor de categorie A3, A, B of B+E, legt
de kandidaat voor :

Art. 35. Pour être admis à l’examen pratique en vue d’obtenir un
permis de conduire valable pour la catégorie A3, A, B ou B+E, le
candidat présente :

1° één der documenten bedoeld in artikel 3, § 1;

- au plus tôt six mois après la délivrance du permis de conduire
provisoire si ce dernier est du modèle 1;
- au plus tôt trois mois après la délivrance du permis de conduire
provisoire si ce dernier est du modèle 2;
- au plus tôt neuf mois après la délivrance du permis de conduire
provisoire si ce dernier est du modèle 3;
2° En cas d’apprentissage avec une licence d’apprentissage, au plus
tôt douze mois après la délivrance de celle-ci.

1° un des documents visés à l’article 3, § 1er;

2° een van de hierna opgesomde documenten :
a) de aanvraag om een rijbewijs waarop het attest van slagen voor of
vrijstelling van het theoretische examen is aangebracht.
In dit geval, legt de kandidaat een getuigschrift van praktisch
onderricht, afgegeven door een rijschool, voor of het Europese rijbewijs
of het buitenlandse rijbewijs bedoeld in artikel 23, § 2, 1° van de wet,
waarvan hij houder is.
De aanvraag omvat de verklaring voorgeschreven in artikel 41, § 1 of
is vergezeld van, naargelang het geval, een of twee van de attesten
voorgeschreven in de artikelen 41, §§ 2 en 3 of 45, tweede lid.
Elke kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie B, die
onderworpen is aan de scholing, legt bovendien een attest van de
overheid bedoeld in artikel 7 waaruit blijkt dat hij een scholing heeft
gevolgd op basis van een voorlopig rijbewijs afgegeven na 31 december 1988 of van een leervergunning;

Tout candidat au permis de conduire valable pour la catégorie B,
soumis à l’apprentissage, présente, en outre, une attestation de
l’autorité visée à l’article 7 établissant qu’il a effectué un apprentissage
sous le couvert d’un permis de conduire provisoire délivré après le
31 décembre 1988 ou d’une licence d’apprentissage;

b) het nog geldige voorlopige rijbewijs.
Het voorlopige rijbewijs model 1 of model 2 is vervolledigd met de
vermelding dat de lesuren, voorgeschreven in artikel 15, tweede lid, 1°,
g) gevolgd zijn.
Het voorlopige rijbewijs model 3 is vervolledigd met de vermelding
dat de lesuren, voorgeschreven in artikel 15, tweede lid, 1°, e) of 2°, a)
gevolgd zijn;
c) de nog geldige leervergunning.
De leervergunning is vervolledigd met de vermelding dat de lesuren,
voorgeschreven in artikel 15, tweede lid, 1°, j) gevolgd zijn;
d) een attest waarin bevestigd wordt dat de kandidaat de opleiding
gevolgd heeft, bedoeld in artikel 4, 6°;

b) le permis de conduire provisoire en cours de validité.
Le permis de conduire provisoire modèle 1 ou modèle 2 est complété
par la mention du suivi des heures de cours prévues à l’article 15, alinéa
2, 1°, g).
Le permis de conduire provisoire modèle 3 est, le cas échéant,
complété par la mention du suivi des heures de cours prévues à l’article
15, alinéa 2, 1°, e) ou 2°, a);
c) la licence d’apprentissage en cours de validité.
La licence d’apprentissage est complétée par la mention du suivi des
heures de cours prévues à l’article 15, alinéa 2, 1°, j);
d) une attestation établissant que le candidat a suivi la formation
visée à l’article 4, 6°;

3° het verzekeringsbewijs inzake de burgerlijke aansprakelijkheid
voor het voertuig waarmee hij zich aanbiedt;
4° behalve wanneer het gaat om een voertuig van de categorie A3, het
inschrijvingsbewijs van het voertuig en het groene keuringsbewijs van
het voertuig als dat onderworpen is aan de technische controle en, in
voorkomend geval, van de aanhangwagen;
5° in voorkomend geval, de documenten voorgeschreven in 3° en 4°
voor het voertuig van de categorie B, bedoeld in artikel 39, § 4;

3° la preuve d’assurance de la responsabilité civile pour le véhicule
avec lequel il se présente;

6° het gelijkvormigheidsattest voor het voertuig van de categorie A3;
7° het Belgische of Europese rijbewijs, geldig voor de categorie B of
voor een gelijkwaardige categorie, indien het een kandidaat betreft
voor een rijbewijs geldig voor de categorie B+E;

2° un des documents énumérés ci-après :
a) la demande de permis de conduire sur laquelle figure l’attestation
de réussite ou d’exemption de l’examen théorique.
Dans ce cas, le candidat présente un certificat d’enseignement
pratique délivré par une école de conduite ou produit le permis de
conduire européen ou le permis de conduire étranger, visé à l’article 23,
§ 2, 1° de la loi, dont il est titulaire.
La demande comporte la déclaration prévue à l’article 41, § 1er ou est
accompagnée, selon le cas, d’une ou des attestations prévues aux
articles 41, §§ 2 et 3 ou 45, alinéa 2.

4° sauf s’il s’agit d’un véhicule de la catégorie A3, le certificat
d’immatriculation du véhicule et le certificat de visite, de couleur verte,
du véhicule si ce dernier est soumis au contrôle technique et, le cas
échéant, de la remorque;
5° le cas échéant, les documents prévus au 3° et 4° pour le véhicule de
la catégorie B, visé à l’article 39, § 4;
6° le certificat de conformité pour le véhicule de la catégorie A3;
7° le permis de conduire belge ou européen, valable pour la catégorie
B ou pour une catégorie équivalente s’il s’agit d’un candidat au permis
de conduire valable pour la catégorie B+E;

8° in voorkomend geval, het Belgische of Europese rijbewijs van de
begeleider, geldig voor het besturen van het voertuig waarmee het
praktische examen plaats heeft of van de bestuurder van het voertuig
van de categorie B, bedoeld in het artikel 39, § 4, alsook het document
bedoeld in artikel 3, § 1 waarvan de begeleider of de bestuurder houder
is.

8° le cas échéant, le permis de conduire belge ou européen du guide,
valable pour la conduite du véhicule à bord duquel a lieu l’examen
pratique ou du conducteur du véhicule de la catégorie B visé à l’article
39, § 4 ainsi que le document visé à l’article 3, § 1er dont est titulaire le
guide ou le conducteur.

Art. 36. Om toegelaten te worden tot het praktische examen voor het
behalen van een rijbewijs geldig voor de categorie C, C+E, D of D+E of
voor de subcategorie C1, C1+E, D1 of D1+E legt de kandidaat voor :

Art. 36. Pour être admis à l’examen pratique en vue d’obtenir un
permis de conduire valable pour la catégorie C, C+E, D ou D+E ou la
sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E, le candidat présente :

1° een der documenten bedoeld in artikel 3, § 1;
2° het Belgische of Europese rijbewijs, geldig voor ten minste de
categorie B of voor een gelijkwaardige categorie. De kandidaat voor het
rijbewijs, geldig voor de categorie C+E of D+E of voor de subcategorie
C1+E of D1+E legt het Belgische of Europese rijbewijs voor, geldig voor
het besturen van het trekkende voertuig.
Het rijbewijs mag evenwel vervangen worden door een attest
afgegeven door de griffier van de rechtbank waar het rijbewijs bewaard
wordt in toepassing van artikel 69;

1° un des documents visés à l’article 3, § 1er;
2° le permis de conduire belge ou européen, valable pour la catégorie
B au moins ou pour une catégorie équivalente. Le candidat au permis
de conduire valable pour la catégorie C+E ou D+E ou pour la
sous-catégorie C1+E ou D1+E présente le permis de conduire belge ou
européen, valable pour la conduite du véhicule tracteur.
Le permis de conduire peut toutefois être remplacé par une
attestation délivrée par le greffier du tribunal où est conservé le permis
de conduire en application de l’article 69;
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3° een van de hierna opgesomde documenten :
a) de aanvraag om een rijbewijs waarop het attest van slagen voor of
de vrijstelling van het theoretische examen is aangebracht.
In dit geval legt de kandidaat een getuigschrift van praktisch
onderricht, afgegeven door een rijschool voor of het Europese rijbewijs
of het buitenlandse rijbewijs bedoeld in artikel 23, § 2, 1° van de wet,
waarvan hij houder is.
De aanvraag is vergezeld van het attest voorgeschreven in artikel 44,
§ 5, behalve als de kandidaat houder is van een geldig rijbewijs
waarvoor voor het behalen ervan dit attest reeds voorgelegd werd;
b) het nog geldige voorlopige rijbewijs.
Het voorlopige rijbewijs is, in voorkomend geval, vervolledigd met
de vermelding dat de lesuren, voorgeschreven in artikel 15, tweede lid,
2°, a), gevolgd zijn;
c) een attest waarin bevestigd wordt dat de kandidaat de opleiding
gevolgd heeft, bedoeld in artikel 4, 6°;

3° un des documents énumérés ci-après :
a) la demande de permis de conduire sur laquelle figure l’attestation
de réussite ou d’exemption de l’examen théorique.
Dans ce cas, le candidat présente un certificat d’enseignement
pratique délivré par une école de conduite, le permis de conduire
européen ou le permis de conduire étranger visé à l’article 23, § 2, 1° de
la loi, dont il est titulaire.
La demande est accompagnée de l’attestation prévue à l’article 44,
§ 5, sauf si le candidat est titulaire d’un permis de conduire, en cours de
validité, pour l’obtention duquel cette attestation a déjà été présentée;
b) le permis de conduire provisoire en cours de validité.
Le permis de conduire provisoire est, le cas échéant, complété par la
mention du suivi des heures de cours prévues à l’article 15, alinéa 2, 2°,
a);
c) une attestation établissant que le candidat a suivi la formation,
visée à l’article 4, 6°;

4° het verzekeringsbewijs inzake de burgerlijke aansprakelijkheid
voor het voertuig waarmee hij zich aanbiedt;
5° het inschrijvingsbewijs van het voertuig en, in voorkomend geval,
van de aanhangwagen;

4° la preuve d’assurance de la responsabilité civile pour le véhicule
avec lequel il se présente;

6° het groene keuringsbewijs van het voertuig, als dit onderworpen
is aan de technische controle en, in voorkomend geval, van de
aanhangwagen;
7° in voorkomend geval, het Belgische of Europese rijbewijs van de
begeleider, geldig voor het besturen van het voertuig waarmee het
praktische examen wordt afgelegd alsook het document bedoeld in
artikel 3, § 1 waarvan de begeleider houder is.

6° le certificat de visite, de couleur verte, du véhicule si ce dernier est
soumis au contrôle technique et, le cas échéant, de la remorque;
7° le cas échéant, le permis de conduire belge ou européen du guide,
valable pour la conduite du véhicule à bord duquel a lieu l’examen
pratique, ainsi que le document visé à l’article 3, § 1er dont est titulaire
le guide.

Art. 37. Om toegelaten te worden tot het praktische examen met het
oog op de opheffing van de vermelding « automatisch » die voorkomt
op zijn rijbewijs, legt de kandidaat voor :

Art. 37. Pour être admis à l’examen pratique en vue d’obtenir la
suppression de la mention « automatique » figurant sur son permis de
conduire, le candidat présente :

1° een der documenten bedoeld in artikel 3, § 1;
2° een van de hierna opgesomde documenten :
a) de aanvraag om een rijbewijs waarop het attest van vrijstelling van
het theoretische examen is aangebracht.
In dit geval legt de kandidaat een getuigschrift van praktisch
onderricht voor, afgegeven door een rijschool.
De aanvraag voor het verkrijgen van een rijbewijs geldig voor de
categorie A, B of B+E omvat de verklaring voorgeschreven in artikel 41,
§ 1 of moet, naargelang het geval, vergezeld zijn van een of de attesten
voorgeschreven in de artikelen 41, §§ 2 en 3 en 45, tweede lid; bij de
aanvraag voor het verkrijgen van een rijbewijs geldig voor de categorie
C, C+E, D of D+E of voor de subcategorie C1, C1+E, D1 of D1+E wordt
het attest, voorgeschreven in artikel 44, § 5, gevoegd, behalve als de
kandidaat houder is van een geldig rijbewijs, waarvoor, voor het
verkrijgen ervan, dit attest reeds voorgelegd werd;
b) het nog geldige voorlopige rijbewijs.
Het voorlopige rijbewijs is, in voorkomend geval, vervolledigd met
de vermelding dat de lesuren, voorgeschreven in artikel 15, tweede lid,
1°, e), gevolgd zijn;

5° le certificat d’immatriculation du véhicule et, le cas échéant, de la
remorque;

1° un des documents visés à l’article 3, § 1er;
2° un des documents énumérés ci-après :
a) la demande de permis de conduire sur laquelle figure l’attestation
d’exemption de l’examen théorique.
Dans ce cas, le candidat présente un certificat d’enseignement
pratique délivré par une école de conduite.
La demande en vue de l’obtention d’un permis de conduire valable
pour la catégorie A, B ou B+E comporte la déclaration prévue à l’article
41, § 1er ou est accompagnée, selon le cas, d’une ou des attestations
prévues aux articles 41, §§ 2 et 3 et 45, alinéa 2; la demande de permis
de conduire en vue de l’obtention d’un permis de conduire valable
pour la catégorie C, C+E, D ou D+E ou pour la sous-catégorie C1, C1+E,
D1 ou D1+E est accompagnée de l’attestation prévue à l’article 44, § 5,
sauf si le candidat est titulaire d’un permis de conduire, en cours de
validité, pour l’obtention duquel cette attestation a déjà été présentée;
b) le permis de conduire provisoire en cours de validité.
Le permis de conduire provisoire est, le cas échéant, complété par la
mention du suivi des heures de cours prévues à l’article 15, alinéa 2, 1°,
e);
3° la preuve d’assurance de la responsabilité civile pour le véhicule
avec lequel il se présente;

3° het verzekeringsbewijs inzake de burgerlijke aansprakelijkheid
voor het voertuig waarmee hij zich aanbiedt;
4° het inschrijvingsbewijs van het voertuig;
5° het groene schouwingsbewijs van het voertuig indien dit is
onderworpen aan de technische controle;
6° in voorkomend geval, de documenten voorgeschreven in 3°, 4° en
5° voor het voertuig van de categorie B, bedoeld in artikel 39, § 4;
7° het Belgische of Europese rijbewijs met de vermelding « automatisch » waarvan hij houder is;
8° in voorkomend geval, het Belgische of Europese rijbewijs van de
begeleider, geldig voor het besturen van het voertuig waarmee het
praktische examen plaats heeft of van de bestuurder van het voertuig
van de categorie B, bedoeld in artikel 39, § 4, alsook het document
bedoeld in artikel 3, § 1 van de begeleider of de bestuurder.

4° le certificat d’immatriculation du véhicule;
5° le certificat de visite, de couleur verte, du véhicule si celui-ci est
soumis au contrôle technique;
6° le cas échéant, les documents prévus au 3°, 4° et 5° pour le véhicule
de la catégorie B, visé à l’article 39, § 4;
7° le permis de conduire belge ou européen portant la mention
« automatique » dont il est titulaire;
8° le cas échéant, le permis de conduire belge ou européen du guide,
valable pour la conduite du véhicule à bord duquel a lieu l’examen
pratique ou du conducteur du véhicule de la catégorie B, visé à l’article
39, § 4 ainsi que le document visé à l’article 3, § 1er du guide ou du
conducteur.

Art. 38. § 1. De kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie
A3 legt het praktische examen af met een bromfiets klasse B.

Art. 38. § 1er. Le candidat au permis de conduire valable pour la
catégorie A3 subit l’examen pratique avec un cyclomoteur classe B.

De voertuigen met meer dan twee wielen dienen uitgerust te zijn met
een achteruitrijstand.
Het praktische examen mag niet afgenomen worden met een
driewielige bromfiets met twee wielen die op dezelfde as zijn
gemonteerd en waarvan de afstand tussen de middens van de
contactvlakken van de wielen met de grond kleiner is dan 0,46 m.

Les véhicules à plus de deux roues doivent être pourvus d’une
marche arrière.
L’examen pratique ne peut être subi avec un cyclomoteur à trois
roues pourvu de deux roues montées sur un même essieu et dont la
distance entre les centres de surfaces de contact de ces roues avec le sol
est inférieure à 0,46 m.
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§ 2. De kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie A legt
het praktische examen af met een motorfiets die beantwoordt aan een
van de volgende eisen :
1° een motorfiets zonder zijspan met een cilinderinhoud van meer
dan 120 cm3 en een minimum vermogen van 20 kW en een maximum
vermogen van 25 kW en die op een horizontale weg een snelheid van
ten minste 100 km/u bereikt;
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§ 2. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A
subit l’examen pratique à bord d’une motocyclette répondant à l’un des
critères suivants :
1° motocyclette sans side-car d’une cylindrée supérieure à 120 cm3 et
d’une puissance minimale de 20 kW et maximale de 25 kW et qui
atteint, sur une route en palier, une vitesse d’au moins 100 km/h;

2° een motorfiets zonder zijspan met een vermogen van ten minste
35 kW en een vermogen/gewichtsverhouding van meer dan 0,16
kW/kg en die op een horizontale weg een snelheid van ten minste 120
km/u bereikt.

2° motocyclette sans side-car d’une puissance d’au moins 35 kW et
d’un rapport puissance/poids de plus de 0,16 kW/kg et qui atteint, sur
une route en palier, une vitesse d’au moins 120 km/h.

De kandidaat die de leeftijd van 21 jaar niet bereikt heeft en de
houder van een voorlopig rijbewijs met de vermelding « A ≤ 25 kW of
≤ 0,16 kW/kg » leggen het examen af met een voertuig dat beantwoordt
aan de voorwaarden bedoeld in 1°.
De kandidaat moet ten minste uitgerust zijn met handschoenen, een
vest met lange mouwen en een lange broek of een overall alsook met
laarzen of bottines die de enkel beschermen.

Le candidat qui n’a pas atteint l’âge de 21 ans et le titulaire d’un
permis de conduire provisoire portant la mention « A ≤ 25kW ou
≤ 0,16 kW/kg » subissent l’examen avec un véhicule répondant aux
conditions visées au 1°.

§ 3. De kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie B legt
het praktische examen af met een vierwielig voertuig van deze
categorie met ten minste vier plaatsen, voorzien van een cabine, dat een
snelheid van ten minste 100 km/u bereikt op een horizontale weg.
Het voertuig moet voor- en achteraan met veiligheidsgordels uitgerust zijn.
§ 4. De kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie B+E legt
het praktische examen af met een samenstel bestaande uit een voertuig
van de categorie B, dat beantwoordt aan de voorwaarden gesteld in §
3 en een aanhangwagen met een maximale toegelaten massa van ten
minste 1.000 kg, met een lengte van ten minste 9 m en dat niet onder de
categorie B valt, en een snelheid van ten minste 100 km/u bereikt op
een horizontale weg.
De kast van de aanhangwagen moet een breedte hebben van ten
minste 1,6 m en een hoogte van ten minste 1,5 m, berekend vanaf de
grond en voorzien zijn van een gesloten koetswerk of huif.
§ 5. De kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie C legt
het praktische examen af met een voertuig behorend tot de categorie C
waarvan de maximale toegelaten massa ten minste 12.000 kg en de
lengte ten minste 9 m bedraagt en dat een snelheid van ten minste
80 km/u bereikt op een horizontale weg.
Het voertuig moet voorzien zijn van een gesloten koetswerk of huif
en van een tachograaf.
Het voertuig moet een lading hebben waarvan het gewicht ten
minste gelijk is aan de helft van het nuttige laadvermogen van het
voertuig. De examinator kan, indien nodig, overgaan tot een weging
van het voertuig. De lading mag niet bestaan uit ADR produkten, noch
uit levende dieren of uit produkten die misselijkheid veroorzaken. De
lading moet degelijk vastgemaakt zijn.
§ 6. De kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie C+E legt
het praktische examen af met een voertuig dat beantwoordt aan de in
1° of in 2° gestelde eisen :
1° geleed voertuig met een gesloten koetswerk of huif, waarvan de
maximale toegelaten massa ten minste 18.000 kg en de lengte ten
minste 14 m bedraagt en dat een snelheid van ten minste 80 km/u
bereikt op een horizontale weg. Het voertuig moet voorzien zijn van
een tachograaf;
2° samenstel, bestaande uit een voertuig van de categorie C, dat
beantwoordt aan de voorwaarden gesteld in § 5, en een aanhangwagen,
voorzien van een gesloten koetswerk of huif, met een lengte van ten
minste 5 m, dat een maximale toegelaten massa van ten minste
18.000 kg en een lengte van ten minste 14 m heeft en dat een snelheid
van ten minste 80 km/u bereikt op een horizontale weg.
Het voertuig en het samenstel bedoeld in 1° en 2° moeten een lading
hebben waarvan het gewicht ten minste gelijk is aan de helft van het
nuttige laadvermogen van het voertuig of van het samenstel. De
examinator kan, indien nodig, overgaan tot een weging van het
voertuig of van het samenstel. De lading mag niet bestaan uit ADR
produkten, noch uit levende dieren of uit produkten die misselijkheid
veroorzaken. De lading moet degelijk vastgemaakt zijn en, in het in 2°
bedoeld geval, verdeeld zijn over het trekkende voertuig en de
aanhangwagen.
§ 7. De kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie D legt
het praktische examen af met een voertuig behorend tot de categorie D
waarvan de lengte ten minste 10 m bedraagt en dat een snelheid bereikt
van ten minste 80 km/u op een horizontale weg.
Het voertuig moet uitgerust zijn met een tachograaf.
§ 8. De kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie D+E legt
het praktische examen af met een samenstel, bestaande uit een voertuig
van de categorie D dat beantwoordt aan de in § 7 voorgeschrevene

Le candidat doit être équipé de gants, d’une veste à manches longues
et d’un pantalon ou d’une combinaison ainsi que de bottes ou bottillons
qui protègent la malléole.
§ 3. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie B
subit l’examen pratique à bord d’un véhicule de cette catégorie, à
quatre roues et à quatre places au moins, pourvu d’un habitacle et qui
atteint, sur une route en palier, une vitesse d’au moins 100 km/h.
Le véhicule doit être muni, à l’avant et l’arrière, de ceintures de
sécurité.
§ 4. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie B+E
subit l’examen pratique à bord d’un ensemble, composé d’un véhicule
de la catégorie B répondant aux conditions visées au § 3 et d’une
remorque d’une masse maximale autorisée d’au moins 1.000 kg, d’une
longueur d’au moins 9 m ne rentrant pas dans la catégorie B et qui
atteint, sur une route en palier, une vitesse d’au moins 100 km/h.
La caisse de la remorque doit avoir une largueur minimum de 1,6 m
et une hauteur minimum, calculée à partir du sol, de 1,5 m et être
équipée d’une carrosserie fermée ou d’une bâche.
§ 5. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie C
subit l’examen pratique à bord d’un véhicule appartenant à la catégorie
C d’une masse maximale autorisée d’au moins 12.000 kg et d’une
longueur d’au moins 9 m, qui atteint, sur une route en palier, une
vitesse d’au moins 80 km/h.
Le véhicule doit être équipé d’une carrosserie fermée ou d’une bâche
et d’un tachygraphe.
Le véhicule doit avoir un chargement d’un poids au moins équivalent à la moitié de la charge utile du véhicule. L’examinateur peut, au
besoin, faire procéder au pesage du véhicule. Le chargement ne peut
être constitué de produits ADR, d’animaux vivants ou de produits
nauséabonds. Le chargement doit être correctement arrimé.
§ 6. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie C+E
subit l’examen pratique à bord d’un véhicule répondant aux critères
visés au 1° ou au 2° :
1° véhicule articulé, équipé d’une carrosserie fermée ou d’une bâche,
dont la masse maximale autorisée est d’au moins 18.000 kg et d’une
longueur d’au moins 14 m qui atteint, sur une route en palier, une
vitesse d’au moins 80 km/h. Le véhicule doit être équipé d’un
tachygraphe;
2° ensemble, composé d’un véhicule de la catégorie C répondant aux
conditions visées au § 5 et d’une remorque, équipée d’une carrosserie
ou d’une bâche, d’une longueur d’au moins 5 m, qui a une masse
maximale autorisée d’au moins 18.000 kg et une longueur d’au moins
14 m et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d’au moins
80 km/h.
Le véhicule et l’ensemble visés au 1° et au 2° doivent avoir un
chargement d’un poids au moins équivalent à la moitié de la charge
utile du véhicule ou de l’ensemble. L’examinateur peut, au besoin, faire
procéder au pesage du véhicule ou de l’ensemble. Le chargement ne
peut être constitué de produits ADR, d’animaux vivants ou de produits
nauséabonds. Le chargement doit être correctement arrimé et, dans le
cas visé au 2°, être réparti entre le véhicule tracteur et la remorque.
§ 7. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie D
subit l’examen pratique à bord d’un véhicule appartenant à la catégorie
D dont la longueur est d’au moins 10 m et qui atteint, sur une route en
palier, une vitesse d’au moins 80 km/h.
Le véhicule doit être équipé d’un tachygraphe.
§ 8. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie D+E
subit l’examen pratique à bord d’un ensemble, composé d’un véhicule
de la catégorie D répondant aux conditions prévues au § 7 et d’une
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voorwaarden en een aanhangwagen voorzien van een gesloten koetswerk of huif, met een maximale toegelaten massa van ten minste
1.500 kg, dat een lengte van ten minste 14 m heeft en dat een snelheid
van ten minste 80 km/u bereikt op een horizontale weg.
§ 9. De kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de subcategorie C1
legt het praktische examen af met een voertuig van de subcategorie C1
waarvan de maximale toegelaten massa ten minste 5.500 kg en de
lengte ten minste 5,5 m bedraagt en dat een snelheid van ten minste
80 km/u bereikt op een horizontale weg.
Het voertuig moet voorzien zijn van een gesloten koetswerk of huif
en van een tachograaf.
Het voertuig moet een lading hebben waarvan het gewicht ten
minste gelijk is aan de helft van het nuttige laadvermogen van het
voertuig. De examinator kan, indien nodig, overgaan tot een weging
van het voertuig. De lading mag niet bestaan uit ADR produkten, noch
uit levende dieren of uit produkten die misselijkheid veroorzaken. De
lading moet degelijk vastgemaakt zijn.

remorque équipée d’une carrosserie fermée ou d’une bâche, d’une
masse maximale autorisée d’au moins 1.500 kg, d’une longueur d’au
moins 14 m et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d’au
moins 80 km/h.
§ 9. Le candidat au permis de conduire valable pour la sous-catégorie
C1 subit l’examen pratique à bord d’un véhicule de la sous-catégorie C1
d’une masse maximale autorisée d’au moins 5.500 kg et d’une longueur
d’au moins 5,5 m et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d’au
moins 80 km/h.
Le véhicule doit être équipé d’une carrosserie fermée ou d’une bâche
et d’un tachygraphe.
Le véhicule doit avoir un chargement d’un poids au moins équivalent à la moitié de la charge utile du véhicule. L’examinateur peut, au
besoin, faire procéder au pesage du véhicule. Le chargement ne peut
être constitué de produits ADR, d’animaux vivants ou de produits
nauséabonds. Le chargement doit être correctement arrimé.

§ 10. De kandidaat voor een rijbewijs geldig voor de subcategorie
C1+E legt het praktische examen af met een samenstel, bestaande uit
een voertuig van de subcategorie C1, dat beantwoordt aan de
voorwaarden gesteld in § 9, en een aanhangwagen, voorzien van een
gesloten koetswerk of huif, met een maximale toegelaten massa van ten
minste 2.500 kg, dat een lengte van ten minste 9 m heeft en een snelheid
van ten minste 80 km/u bereikt op een horizontale weg.

§ 10. Le candidat au permis de conduire valable pour la souscatégorie C1+E subit l’examen pratique à bord d’un ensemble, composé
d’un véhicule de la sous-catégorie C1 répondant aux conditions
prévues au § 9 et d’une remorque, équipée d’une carrosserie fermée ou
d’une bâche, d’une masse maximale autorisée d’au moins 2.500 kg, qui
a une longueur d’au moins 9 m et qui atteint, sur une route en palier,
une vitesse d’au moins 80 km/h.

Het samenstel moet een lading hebben waarvan het gewicht ten
minste gelijk is aan de helft van het nuttige laadvermogen van het
samenstel. De examinator kan, indien nodig, overgaan tot een weging
van het voertuig. De lading mag niet bestaan uit ADR produkten, noch
uit levende dieren of uit produkten die misselijkheid veroorzaken. De
lading moet degelijk vastgemaakt zijn en verdeeld zijn over het
trekkende voertuig en de aanhangwagen.

L’ensemble doit avoir un chargement d’un poids au moins équivalent
à la moitié de la charge utile de l’ensemble. L’examinateur peut, au
besoin, faire procéder au pesage du véhicule. Le chargement ne peut
être constitué de produits ADR, d’animaux vivants ou de produits
nauséabonds. Le chargement doit être correctement arrimé et réparti
entre le véhicule tracteur et la remorque.

§ 11. De kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de subcategorie D1
legt het praktische examen af met een voertuig van de subcategorie D1,
dat een snelheid van ten minste 80 km/u bereikt op een horizontale
weg.

§ 11. Le candidat au permis de conduire valable pour la souscatégorie D1 subit l’examen pratique à bord d’un véhicule de la
sous-catégorie D1 et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d’au
moins 80 km/h.

Het voertuig moet uitgerust zijn met een tachograaf.
§ 12. De kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de subcategorie
D1+E legt het praktische examen af met een samenstel, bestaande uit
een voertuig van de subcategorie D1, dat beantwoordt aan de
voorwaarden bedoeld in § 11, en een aanhangwagen, voorzien van een
gesloten koetswerk of huif, met een maximale toegelaten massa van ten
minste 1.500 kg, dat een snelheid van ten minste 80 km/u bereikt op
een horizontale weg.
§ 13. De kandidaat bedoeld in artikel 37 legt het praktische examen af
met een voertuig dat uitgerust is met een handschakeling.

Le véhicule doit être équipé d’un tachygraphe.
§ 12. Le candidat au permis de conduire valable pour la souscatégorie D1+E subit l’examen à bord d’un ensemble, composé d’un
véhicule de la sous-catégorie D1 répondant aux conditions visées au
§ 11 et d’une remorque, équipée d’une carrosserie fermée ou d’une
bâche, d’une masse maximale autorisée d’au moins 1.500 kg, et qui
atteint, sur une route en palier, une vitesse d’au moins 80 km/h.

De kandidaat die, wegens lichamelijke gebreken, slechts bepaalde
types van voertuigen of aangepaste voertuigen mag besturen, legt het
praktische examen af met een dergelijk voertuig. Hij mag, in voorkomend geval, het examen afleggen met een voertuig dat niet beantwoordt aan de in dit artikel gestelde normen. De kenmerken waaraan
het voertuig moet voldoen komen op het attest bedoeld in artikel 44,
§ 5 of in artikel 45, tweede lid.
§ 14. De kandidaat die zich aanbiedt met een rijschool en de houder
van een voorlopig rijbewijs model 2, leggen het praktische examen af
met een scholingsvoertuig van de rijschool, waar zij het praktische
onderricht volgden en dat beantwoordt aan de voorwaarden voorgeschreven in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende de
voorwaarden voor de erkenning van scholen voor het besturen van
motorvoertuigen.

Le candidat qui, pour cause de déficience physique, ne peut conduire
que certains types de véhicules ou des véhicules adaptés, subit
l’examen pratique avec un tel véhicule. Il peut, le cas échéant, subir
l’examen avec un véhicule qui ne répond pas aux normes fixées par le
présent article. Les caractéristiques auxquelles doit répondre le véhicule
figurent sur l’attestation visée à l’article 44, § 5 ou à l’article 45,
alinéa 2.
§ 14. Le candidat présenté par une école de conduite et le titulaire
d’un permis de conduire provisoire modèle 2 subissent l’examen
pratique à bord d’un véhicule d’apprentissage de l’école de conduite où
ils ont suivi l’enseignement pratique, répondant aux conditions prévues
par l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif aux conditions d’agrément des
écoles de conduite de véhicules à moteur.

De houder van een voorlopig rijbewijs model 1 of model 3 of van een
leervergunning legt het praktische examen af met een voertuig dat
beantwoordt aan de voorwaarden bepaald in de artikelen 6, 2° en 10, 2°
of van een scholingsvoertuig van de rijschool waar zij het praktische
onderricht volgden.
Evenwel, de houder van een voorlopig rijbewijs model 1 of model 3
of van een leervergunning die tweemaal niet geslaagd is voor het
praktische examen, legt het praktische examen af onder de voorwaarden bedoeld in het eerste lid.

Le titulaire d’un permis de conduire provisoire modèle 1 ou modèle
3 ou d’une licence d’apprentissage subit l’examen pratique à bord d’un
véhicule répondant aux conditions fixées aux articles 6, 2° et 10, 2° ou
d’un véhicule d’apprentissage de l’école de conduite où ils ont suivi
l’enseignement pratique.
Toutefois, le titulaire d’un permis de conduire provisoire modèle 1 ou
modèle 3 ou d’une licence d’apprentissage qui a échoué deux fois à
l’examen pratique est tenu de subir l’examen pratique aux conditions
visées à l’alinéa 1er.

Art. 39. § 1. Het praktische examen bestaat uit twee delen :
1° een proef op een terrein buiten het verkeer;
2° een proef op de openbare weg in het verkeer; de kandidaten voor
het rijbewijs geldig voor de categorie A3 zijn ervan vrijgesteld.
De duur van de proef op een terrein buiten het verkeer is maximum
drie minuten per manoeuvre en maximum vijftien minuten voor het
geheel van de manoeuvres voor de categorieën A3, A, B en B+E en
minimum vijtien minuten voor de categorieën C, C+E, D en D+E en
voor de subcategorieën C1, C1+E, D1 en D1+E; de duur van de proef op
de openbare weg mag niet minder zijn dan vijfentwintig minuten voor

§ 13. Le candidat visé à l’article 37 subit l’examen pratique à bord
d’un véhicule équipé d’un changement de vitesses manuel.

Art. 39. § 1er. L’examen pratique comprend deux parties :
1° une épreuve sur un terrain isolé de la circulation;
2° une épreuve sur la voie publique dans la circulation; en sont
dispensés les candidats au permis de conduire valable pour la catégorie
A3.
La durée de l’épreuve sur un terrain isolé de la circulation est de
maximum trois minutes par manoeuvre et de quinze minutes maximum pour l’ensemble des manoeuvres pour les catégories A3, A, B et
B+E et de minimum quinze minutes pour les catégories C, C+E, D et
D+E et les sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E; la durée de l’épreuve
sur la voie publique ne peut être inférieure à vingt-cinq minutes pour
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de categorieën A, B en B+E en vijfenveertig minuten voor de
categorieën C, C+E, D en D+E en voor de subcategorieën C1, C1+E, D1
en D1+E.

les catégories A, B et B+E et à quarante-cinq minutes pour les catégories
C, C+E, D et D+E et pour les sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E.

§ 2. Om toegelaten te worden tot de proef op de openbare weg, moet
de kandidaat geslaagd zijn voor de proef op een terrein buiten het
verkeer; het slagen voor deze proef blijft een jaar geldig tenzij de
kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie C+E zich voor de
proef op de openbare weg aanbiedt met een geleed voertuig bedoeld in
artikel 38, § 6, eerste lid, 1° terwijl het examen op een terrein buiten het
verkeer is afgelegd met een samenstel van voertuigen bedoeld in artikel
38, § 6, eerste lid, 2° en omgekeerd.
Dit slagen wordt vermeld op de aanvraag om een rijbewijs, op de
leervergunning of op het voorlopige rijbewijs.

§ 2. Pour être admis à l’épreuve sur la voie publique, le candidat doit
avoir réussi l’épreuve sur un terrain isolé de la circulation; la réussite de
cette épreuve reste valable un an, sauf si le candidat au permis de
conduire valable pour la catégorie C+E se présente à l’examen sur la
voie publique avec un véhicule articulé visé à l’article 38, § 6, alinéa 1er,
1° alors que l’examen sur un terrain isolé de la circulation a été subi
avec un ensemble de véhicules visé à l’article 38, § 6, alinéa 1er, 2° et vice
versa.
Mention de cette réussite est portée sur la demande de permis de
conduire, sur la licence d’apprentissage ou sur le permis de conduire
provisoire.

Bij het slagen voor een van de twee proeven met een voertuig
uitgerust met een automatische schakeling, wordt het volledige examen
geacht afgelegd te zijn met dit type van voertuig.

Lorsqu’une des deux épreuves a été réussie avec un véhicule équipé
d’un changement de vitesses automatique, l’ensemble de l’examen est
censé avoir été subi avec ce type de véhicule.
§ 3. Pendant l’épreuve sur la voie publique à bord d’un véhicule qui
n’appartient pas à la catégorie A, doivent prendre place dans le
véhicule, outre l’examinateur, l’instructeur de l’école de conduite ou le
guide à l’apprentissage.
Si le véhicule appartenant à la catégorie C, C+E, D ou D+E ou à la
sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E est construit pour le transport de
deux personnes au maximum, y compris le conducteur, seul l’examinateur prend place dans le véhicule.
En dehors des personnes visées à l’alinéa 1er et de l’interprète visé au
§ 8, seules les personnes désignées par le Ministre ou son délégué
peuvent prendre place dans le véhicule.

§ 3. Tijdens de proef op de openbare weg met een voertuig dat niet
tot de categorie A behoort, moet, naast de examinator, de instructeur
van de rijschool of de begeleider bij de scholing in het voertuig
plaatsnemen.
Indien het voertuig behorend tot de categorie C, C+E, D of D+E of de
subcategorie C1, C1+E, D1 of D1+E, bestemd is voor het vervoer van
ten hoogste twee personen, de bestuurder inbegrepen, neemt alleen de
examinator in het voertuig plaats.
Behalve de personen bedoeld in het eerste lid en de tolk bedoeld in
§ 8, mogen enkel de door de Minister of zijn gemachtigde aangeduide
personen in het voertuig plaatsnemen.
§ 4. Tijdens de proef op de openbare weg met een voertuig van de
categorie A neemt de examinator plaats in een voertuig dat tot de
categorie B behoort en dat de kandidaat volgt; hij deelt zijn onderrichtingen mee aan de kandidaat bij middel van een radio-inrichting.
Buiten de bestuurder van het voertuig, de tolk bedoeld in § 8 en de
examinator mogen alleen personen aangeduid door de Minister of zijn
gemachtigde plaatsnemen in het voertuig dat de kandidaat volgt.
§ 5. De examinator weigert het examen af te nemen indien hij
vaststelt dat de kandidaat bedoeld in artikel 38, § 2, derde lid niet over
de voorgeschrevene uitrusting beschikt of indien het voertuig geen
voldoende veiligheid biedt of niet beantwoordt aan de voorschriften
van dit besluit.
Hij beëindigt het examen wanneer de kandidaat onbekwaam is om te
sturen of op een gevaarlijke manier stuurt, in geval van tussenkomst
van de instructeur of de begeleider of indien de bestuurder van het
voertuig van de categorie B bedoeld in § 4 onbekwaam is om te sturen
of op een gevaarlijke manier stuurt of zijn onderrichtingen niet opvolgt.
§ 6. De examinator vermeldt op de beoordelingsstaat, voor elk van de
genoemde proeven, de door hem toegekende beoordeling alsook de
daaruitvolgende beslissing dat de kandidaat geslaagd of uitgesteld is
overeenkomstig de criteria vermeld in bijlage 5, III.

§ 4. Pendant l’épreuve sur la voie publique à bord d’un véhicule de
la catégorie A, l’examinateur prend place dans un véhicule appartenant
à la catégorie B et qui suit le candidat; il communique les instructions
au candidat par l’intermédiaire d’un dispositif radio.
Outre le conducteur du véhicule, l’interprète visé au § 8 et
l’examinateur, seules les personnes désignées par le Ministre ou son
délégué peuvent prendre place dans le véhicule qui suit le candidat.
§ 5. L’examinateur refuse de faire subir l’examen s’il constate que le
candidat visé à l’article 38, § 2, alinéa 3 ne dispose pas de l’équipement
prévu ou que le véhicule ne présente pas une sécurité suffisante ou ne
répond pas aux prescriptions du présent arrêté.
Il arrête l’examen si le candidat est incapable de conduire ou conduit
d’une manière dangereuse, en cas d’intervention de l’instructeur ou du
guide ou si le conducteur du véhicule de la catégorie B visé au § 4 est
incapable de conduire, conduit d’une manière dangereuse ou ne
respecte pas ses instructions.
§ 6. L’examinateur indique sur le document d’observation, pour
chacune des épreuves susvisées, l’appréciation qu’il attribue et la
décision de réussite ou d’ajournement du candidat qui en résulte,
suivant les critères mentionnés à l’annexe 5, III.

§ 7. De examinator bevestigt op de aanvraag om een rijbewijs, het
slagen van de kandidaat voor het praktische examen met vermelding
van de categorie van het voertuig waarmee hij het examen heeft
afgelegd en van de datum ervan. In voorkomend geval vermeldt hij dat
het examen werd afgelegd met een voertuig bedoeld in artikel 38, § 13.
In het geval bedoeld in artikel 48, § 2, wordt het slagen voor het
praktische examen vermeld op de aanvraag om een rijbewijs door de
overheid bedoeld in artikel 7.
Na een eerste of een tweede niet geslaagd examen, brengt de
examinator op het voorlopige rijbewijs of op de leervergunning de
vermelding « niet geslaagd » aan, de datum van het examen, zijn naam,
zijn handtekening en de stempel van het examencentrum.
§ 8. De kandidaat, die, noch de Franse, noch de Nederlandse, noch de
Duitse taal machtig is, kan zich op eigen kosten laten bijstaan door een
tolk gekozen uit de beëdigde vertalers.

§ 7. L’examinateur atteste sur la demande de permis de conduire la
réussite du candidat à l’examen pratique en spécifiant la catégorie du
véhicule à bord duquel l’examen a été subi et la date de celui-ci. Le cas
échéant, il spécifie que l’examen a été subi avec un véhicule visé à
l’article 38, § 13. Dans le cas visé à l’article 48, § 2, la mention de la
réussite à l’examen pratique est portée sur la demande de permis de
conduire par l’autorité visée à l’article 7.

Afdeling VI. — Geneeskundig onderzoek

Section VI. — Examen médical

Art. 40. De lichaamsgebreken en aandoeningen bedoeld in artikel
23, § 1, 3° van de wet zijn bepaald in bijlage 6.

Art. 40. Les défauts physiques et affections visés à l’article 23, § 1er,
3° de la loi sont déterminés à l’annexe 6.

Art. 41. § 1. De kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie
A3, A, B of B+E ondertekent op de aanvraag om een rijbewijs, op de
aanvraag om een voorlopig rijbewijs of op de aanvraag om een
leervergunning, een verklaring waarin hij op zijn woord van eer
bevestigt, bij zijn weten niet te lijden aan een van de in bijlage 6,
voorgeschreven voor de groep 1, genoemde lichaamsgebreken of
aandoeningen. Deze verklaring omvat een gedeelte betreffende de
algemene lichamelijke en psychische geschiktheid en een gedeelte
betreffende het gezichtsvermogen.

Art. 41. § 1er. Le candidat au permis de conduire valable pour la
catégorie A3, A, B ou B+E, signe sur la demande de permis de conduire,
sur la demande de permis de conduire provisoire ou sur la demande de
licence d’apprentissage, une déclaration sur l’honneur aux termes de
laquelle il atteste qu’à sa connaissance, il n’est pas atteint d’un des
défauts physiques ou d’une des affections mentionnés dans l’annexe 6,
prévus pour le groupe 1. Cette déclaration comporte une partie relative
à l’aptitude physique et psychique générale et une partie relative à la
capacité visuelle.

Après un premier ou un deuxième échec à l’examen pratique,
l’examinateur porte sur le permis de conduire provisoire ou sur la
licence d’apprentissage, la mention « échoué », la date de l’examen, son
nom, sa signature et le cachet du centre d’examen.
§ 8. Le candidat qui ne connaı̂t aucune des langues française,
néerlandaise ou allemande peut se faire accompagner, à ses frais, d’un
interprète choisi parmi les traducteurs-jurés.
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Elke kandidaat die geen houder is van een Belgisch of Europees
rijbewijs, moet bij het theoretische examen een leestest afleggen voor de
examinator of de aangestelde bedoeld in artikel 25, § 1, volgens de
nadere regels die gezamenlijk door de Minister en door zijn collega tot
wiens bevoegdheid Volksgezondheid behoort, worden bepaald.

Tout candidat qui n’est pas titulaire d’un permis de conduire belge ou
européen est tenu de subir, lors de l’examen théorique, un test de
lecture devant l’examinateur ou le préposé visé à l’article 25, § 1er, selon
les modalités déterminées conjointement par le Ministre et par son
collègue qui a la Santé publique dans ses attributions.

§ 2. De kandidaat die oordeelt dat hij het gedeelte van de verklaring
betreffende de algemene lichamelijke en psychische geschiktheid niet
kan ondertekenen, ondergaat een onderzoek bij een vrij gekozen
geneesheer. De geneesheer vraagt, in voorkomend geval, het verslag
van een geneesheer specialist overeenkomstig de bepalingen van
bijlage 6.
Behalve in het geval bedoeld in artikel 45, oordeelt de geneesheer of
de kandidaat voldoet aan de criteria vastgesteld in bijlage 6, I, II, IV en
V en stelt het attest op zoals bedoeld in bijlage 6, VII.
§ 3. De kandidaat die oordeelt dat hij het gedeelte van de verklaring
betreffende het gezichtsvermogen niet kan ondertekenen of die niet
voldoet bij de leestest bedoeld in § 1, ondergaat een onderzoek bij een
vrij gekozen oogarts.
De oogarts oordeelt of de kandidaat voldoet aan de criteria
vastgesteld in bijlage 6, III en stelt het attest op zoals bedoeld in bijlage
6, VIII.

§ 2. Le candidat qui ne s’estime pas autorisé à signer la partie de la
déclaration relative à l’aptitude physique et psychique générale subit
un examen effectué par un médecin de son choix. Le médecin demande,
le cas échéant, le rapport d’un médecin spécialiste conformément aux
dispositions de l’annexe 6.
Hormis le cas visé à l’article 45, le médecin apprécie si le candidat
satisfait aux critères fixés à l’annexe 6, I, II, IV et V et établit l’attestation
visée à l’annexe 6, VII.
§ 3. Le candidat qui ne s’estime pas autorisé à signer la partie de la
déclaration relative à la capacité visuelle ou qui ne satisfait pas au test
de lecture visé au § 1er, subit un examen effectué par un ophtalmologue
de son choix.
L’ophtalmologue apprécie si le candidat satisfait aux critères fixés à
l’annexe 6, III et établit l’attestation visée à l’annexe 6, VIII.

§ 4. Indien de geneesheer bedoeld in §§ 2 en 3 oordeelt dat de
toelating tot sturen moet afhankelijk gesteld worden van bepaalde
voorwaarden of beperkingen bij het gebruik van het rijbewijs, maakt hij
daarvan melding op het attest uitgereikt aan de kandidaat in de vorm
van de codes, zoals voorgeschreven in bijlage 7.

§ 4. Si le médecin visé aux §§ 2 et 3 estime que l’autorisation de
conduire doit être subordonnée à certaines conditions ou restrictions à
l’utilisation du permis de conduire, il le mentionne sur l’attestation
délivrée au candidat sous la forme des codes prévus à l’annexe 7.

Art. 42. De kandidaat voor een rijbewijs geldig voor de categorie C,
C+E, D of D+E of voor de subcategorie C1, C1+E, D1 of D1+E moet een
onderzoek ondergaan dat vaststelt of hij voldoet aan de normen
voorgeschreven in bijlage 6 voor de groep 2.

Art. 42. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie
C, C+E, D ou D+E ou pour la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E est
tenu de subir un examen qui établit s’il satisfait aux normes figurant à
l’annexe 6, prévues pour le groupe 2.

Het onderzoek wordt ondergaan overeenkomstig de procedure
bedoeld in artikel 44.

L’examen est subi conformément à la procédure visée à l’article 44.

Art. 43. Worden eveneens gehouden om het onderzoek bedoeld in
artikel 42 te ondergaan, de houders, van een Belgisch of Europees
rijbewijs geldig voor de categorie A, B of B+E of voor een gelijkwaardige categorie, wanneer ze beantwoorden aan de voorwaarden van
artikel 3, § 1 en zij een voertuig bestemd voor een van de hierna
genoemde vervoersdiensten besturen :

Art. 43. Sont également tenus de subir l’examen visé à l’article 42,
les titulaires, répondant aux conditions de l’article 3, § 1er, d’un permis
de conduire belge ou européen valable pour la catégorie A, B ou B+E ou
pour une catégorie équivalente, lorsqu’ils conduisent un véhicule
affecté à l’un des services de transports énumérés ci-après :

1° de diensten voor geregeld, bijzondere vormen van geregeld en
ongeregeld vervoer, respectievelijk bedoeld in de artikelen 3, 11 en 14
van de besluitwet van 30 december 1946 betreffende het bezoldigd
vervoer van personen over de weg met autobussen en met autocar;
2° de taxidiensten bedoeld in artikel 1, § 1 van de wet van
27 december 1974 betreffende de taxidiensten;
3° de verhuurdiensten met chauffeur bedoeld in artikel 1 van het
koninklijk besluit van 19 maart 1975 betreffende de diensten voor het
verhuren van voertuigen met chauffeur;
4° het vervoer van personeel georganiseerd en uitgebaat door een
werkgever met eigen, gehuurd of in leasing genomen materieel en op
eigen verantwoordelijkheid;

1° les services réguliers, réguliers spécialisés et les services occasionnels visés aux articles 3, 11 et 14 de l’arrêté-loi du 30 décembre 1946
relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par
autobus et par autocars;
2° les services de taxis visés à l’article 1er, § 1er de la loi du
27 décembre 1974 relative aux services de taxis;

5° het vervoer georganiseerd en uitgebaat door fysieke of rechtspersonen ten behoeve van hun cliënteel;
6° de ambulance- en vervoerdiensten georganiseerd ten behoeve van
hospitalen, klinieken, rust-, verzorgings- en hersteltehuizen, inrichtingen voor gerechtelijke plaatsing van minderjarigen en medischpedagogische instellingen;
7° het bezoldigde leerlingenvervoer.
De instructeurs van de rijscholen die het praktische onderricht
voorgeschreven in artikel 15 verstrekken, zijn eveneens gehouden om
het onderzoek bedoeld in artikel 42 te ondergaan.

5° les transports organisés et exploités par des personnes physiques
ou morales à l’usage de leur clientèle;
6° les services d’ambulance et les transports organisés à l’usage des
hôpitaux, cliniques, maisons de repos, de soins ou de revalidation, des
établissements pour le placement judiciaire de mineurs et des institutions médico-pédagogiques;
7° les transports rémunérés d’élèves.
Les instructeurs des écoles de conduite qui dispensent l’enseignement pratique prévu à l’article 15 sont également tenus de subir
l’examen visé à l’article 42.

Art. 44. § 1. Het onderzoek bedoeld in artikel 42 wordt afgelegd
voor een geneesheer van een medisch centrum van de SociaalMedische Rijksdienst.

Art. 44. § 1er. L’examen visé à l’article 42 est subi devant un médecin
d’un centre médical de l’Office médico-social de l’Etat.

De aanvrager legt een verklaring voor waarin hij op zijn woord van
eer bevestigt, bij zijn weten niet aangetast te zijn door een aandoening
die het normaal besturen van een voertuig, zelfs tijdelijk, zou kunnen
verhinderen of belemmeren en deelt het resultaat mee dat hij bekwam
bij een eventueel vorig geneeskundig onderzoek. Het model van deze
verklaring komt voor in bijlage 6, IX.
Hij legt bovendien het verslag voor van een oogarts waarvan het
model bepaald is in bijlage 6, X.

Le demandeur présente une déclaration sur l’honneur aux termes de
laquelle il certifie qu’à sa connaissance, il n’est pas atteint d’une
affection susceptible d’entraver ou d’empêcher, même passagèrement,
la conduite normale d’un véhicule et fait connaı̂tre le résultat obtenu
lors d’un éventuel examen médical précédent. Le modèle de cette
déclaration figure en annexe 6, IX.
Il présente en outre le rapport d’un ophtalmologue, dont le modèle
est fixé en annexe 6, X.

§ 2. Als de geneesheer van de Sociaal-Medische Rijksdienst besluit tot
de ongeschiktheid van de kandidaat of de beslissing laat afhangen van
voorwaarden of beperkingen, kan deze laatste een beroep instellen bij
die dienst. Het beroep wordt ingeleid bij ter post aangetekende brief,

§ 2. Si le médecin de l’Office médico-social conclut à l’inaptitude du
candidat ou subordonne la décision d’aptitude à des conditions ou
restrictions, ce dernier peut introduire un recours auprès de cet Office.
Le recours est introduit par lettre recommandée à la poste, dans les dix

3° les services de location de voitures avec chauffeur visés à l’article
1er de l’arrêté royal du 19 mars 1975 relatif aux services de location de
voitures avec chauffeur;
4° les transports de personnel organisés et exploités par un employeur,
au moyen de son propre matériel ou de matériel loué ou pris en leasing
et sous sa propre responsabilité;
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binnen de tien werkdagen na de betekening van de beslissing. De
verzoeker wijst in deze brief de geneesheer aan die hem tijdens de
procedure zal bijstaan.

jours ouvrables de la notification de la décision. Le requérant désigne
dans cette lettre le médecin qui l’assistera lors de la procédure.

De Sociaal-Medische Rijksdienst deelt zonder verwijl aan die geneesheer de medische gegevens mee die de beslissing hebben gemotiveerd.

L’Office médico-social de l’Etat communique sans délai audit médecin les données médicales qui ont motivé la décision.

Binnen de tien werkdagen, volgend op de mededeling van het
dossier, kan de geneesheer aangewezen door de verzoeker :

Dans les dix jours ouvrables qui suivent la communication du
dossier, le médecin désigné par le requérant peut :

1° hetzij zijn akkoord betuigen met de beslissing;
2° hetzij een tegensprekelijke raadpleging vragen met de geneesheer
die de beslissing heeft genomen of, bij verhindering, met zijn plaatsvervanger;

1° soit marquer son accord sur la décision;
2° soit demander une consultation contradictoire avec le médecin qui
a pris la décision, ou, en cas d’empêchement, avec son remplaçant;

3° hetzij een rapport neerleggen waarin de argumenten die de
beslissing motiveerden, weerlegd worden.

3° soit déposer un rapport réfutant les arguments qui ont motivé la
décision.

In geval van akkoord tussen de onderzoekende geneesheer en deze
die door de verzoeker werd gekozen, wordt de beslissing dienovereenkomstig gehandhaafd of gewijzigd.

En cas d’accord entre le médecin examinateur et celui choisi par le
requérant, la décision sera maintenue ou modifiée en conséquence.

Indien de twee geneesheren het onderling niet eens kunnen worden,
wordt een arbitrageonderzoek gedaan door de hoofdgeneesheer van de
Sociaal-Medische Rijksdienst of door zijn gemachtigde, die de verzoeker nog niet heeft onderzocht tijdens het geneeskundig onderzoek of de
tegensprekelijke raadpleging. Bij het arbitrageonderzoek mag de
verzoeker zich laten bijstaan door de door hem gekozen geneesheer.
Na afloop van het arbitrageonderzoek is de beslissing daaromtrent
definitief.

Si des divergences subsistent entre les deux médecins, il est procédé
à un examen d’arbitrage par le médecin dirigeant l’Office médico-social
de l’Etat ou son délégué, lequel ne peut avoir examiné le requérant lors
de l’examen médical ou de la consultation contradictoire. Lors de
l’examen d’arbitrage, le requérant peut se faire assister du médecin
choisi par lui.

§ 3. De verzoeker betaalt voor elk onderzoek de retributie die
vastgesteld wordt door de Minister tot wiens bevoegdheid de SociaalMedische Rijksdienst behoort alsook, in voorkomend geval, de honoraria en kosten van de geneesheer die hij gekozen heeft om hem bij te
staan bij de beroepsprocedure.

§ 3. Le demandeur paie pour chaque examen la redevance qui est
fixée par le Ministre qui a l’Office médico-social dans ses attributions
ainsi que, le cas échéant, les honoraires et frais du médecin qu’il a choisi
pour l’assister lors de la procédure de recours.

§ 4. In afwijking van de bepalingen van § 1, kan het onderzoek
bedoeld in artikel 42 afgelegd worden voor :
1° een geneesheer van een erkende Arbeidsgeneeskundige Dienst.
Wanneer de Arbeidsgeneesheer tot de ongeschiktheid van de kandidaat
besluit of de beslissing laat afhangen van voorwaarden of beperkingen
kan beroep ingesteld worden volgens de bepalingen betreffende de
beslissingen van de Arbeidsgeneesheer voorgeschreven in het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming;
2° een geneesheer van het « Office communautaire et Régional de la
Formation professionnelle et de l’Emploi », van de Vlaamse Dienst voor
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding of van het « Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle »;
3° een geneesheer van de medische dienst van het leger;
4° een geneesheer van een psycho-medisch-sociaal centrum;

§ 4. Par dérogation aux dispositions du § 1er, l’examen visé à l’article
42 peut être subi devant :
1° un médecin d’un Service médical du Travail agréé. Si le médecin
du Travail conclut à l’inaptitude du candidat ou subordonne la décision
d’aptitude à des conditions ou restrictions, un recours peut être
introduit conformément aux dispositions relatives aux décisions du
médecin de Travail prévues dans le Règlement général pour la
protection du travail;
2° un médecin de l’Office communautaire et Régional de la Formation
professionnelle et de l’Emploi, du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » ou de l’Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle;

5° een geneesheer van de medische dienst van de rijkswacht.
De aanvrager legt aan de onderzoekende geneesheer de verklaring
voor, zoals voorgeschreven in § 1, tweede lid.
§ 5. De in §§ 1 en 4 bedoelde geneesheer levert aan de aanvrager een
attest af, overeenkomstig het in bijlage 6, XI voorgeschreven model.
Indien de geneesheer oordeelt dat de toelating tot sturen moet
afhankelijk gesteld worden van de verplichting om bepaalde types van
voertuigen of om een speciaal aangepast voertuig of om een voertuig
uitgerust met een automatische schakeling te gebruiken of van
bepaalde voorwaarden of beperkingen bij het gebruik van het rijbewijs,
maakt hij daarvan melding op het attest uitgereikt aan de kandidaat, in
de vorm van de codes,bepaald in bijlage 7.

La décision qui intervient à l’issue de l’arbitrage est définitive.

3° un médecin du service médical de l’armée;
4° un médecin d’un centre psycho-médico-social;
5° un médecin du service médical de la gendarmerie.
Le demandeur présente au médecin examinateur la déclaration
prévue au § 1er, alinéa 2.
§ 5. Le médecin visé aux §§ 1 et 4 délivre au demandeur une
attestation conforme au modèle qui figure à l’annexe 6, XI.
Si le médecin estime que l’autorisation de conduire doit être
subordonnée à l’obligation d’utiliser certains types de véhicules ou un
véhicule spécialement aménagé ou équipé d’un changement de vitesses
automatique ou à certaines conditions ou restrictions à l’utilisation du
permis de conduire, il en fait mention sur l’attestation délivrée au
candidat, sous la forme des codes prévus à l’annexe 7.

Het attest is vijf jaar geldig; deze geldigheid wordt echter teruggebracht tot drie jaar voor de bestuurders die de leeftijd van 50 jaar
hebben bereikt. Bovendien verstrijkt de geldigheid van het attest
afgegeven aan een bestuurder die de leeftijd van 50 jaar nog niet heeft
bereikt, ten laatste op het ogenblik dat hij de leeftijd van 53 jaar bereikt.
Evenwel, kan het attest dan afgegeven worden voor een kortere
geldigheidsduur overeenkomstig de bepalingen van bijlage 6.

L’attestation est valable cinq ans; toutefois, cette validité est ramenée
à trois ans pour les conducteurs qui ont atteint l’âge de 50 ans. En outre,
la validité d’une attestation délivrée à un conducteur qui n’a pas atteint
l’âge de 50 ans expire au plus tard lorsqu’il atteint l’âge de 53 ans.
Toutefois, l’attestation peut être délivrée pour une durée de validité
plus courte conformément aux dispositions de l’annexe 6.

Art. 45. Indien de geneesheer bedoeld in de artikelen 41, § 2 en 44,
§§ 1 en 4 een vermindering van de functionele vaardigheden van een
kandidaat of van een bestuurder vaststelt tengevolge van een aantasting van het musculo - skelettaal systeem, van een aandoening van het
centraal of het perifeer zenuwstelsel of van elke andere aandoening
waardoor een beperking ontstaat van zijn motorische controle, zijn
waarnemingen of zijn gedrag en beoordelingsvermogen, verwijst hij de
aanvrager door naar een centrum aangeduid door de Minister en belast
met het bepalen van de rijgeschiktheid van de bestuurders alsook de
eventuele aanpassingen die aan het voertuig moeten aangebracht
worden en, in voorkomend geval, de voorwaarden of de beperkingen
aan het gebruik van het rijbewijs.

Art. 45. Si le médecin visé aux articles 41, § 2 et 44, §§ 1er et 4
constate une diminution des aptitudes fonctionnelles d’un candidat ou
d’un conducteur résultant d’une atteinte au système musculosquelettique, d’une affection du système nerveux central ou périphérique ou de toute autre affection pouvant provoquer une limitation de
son contrôle moteur, de ses perceptions ou de son comportement et de
ses capacités de jugement, il envoie le requérant dans un centre désigné
par le Ministre et chargé de déterminer l’aptitude à conduire des
conducteurs ainsi que les aménagements éventuels à apporter au
véhicule et, le cas échéant, les conditions ou restrictions à l’utilisation
du permis de conduire.
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De geneesheer van het centrum maakt het attest op bepaald in bijlage
6, XII wanneer het gaat om een kandidaat bedoeld in artikel 41, § 1; hij
deelt zijn conclusies mee aan de geneesheer bedoeld in artikel 44, §§ 1
of 4 als het gaat om een kandidaat bedoeld in de artikelen 42 en 43.

Le médecin du centre établit l’attestation prévue à l’annexe 6, XII s’il
s’agit d’un candidat visé à l’article 41, § 1er; il communique ses
conclusions au médecin visé à l’article 44, §§ 1er ou 4 s’il s’agit d’un
candidat visé aux articles 42 et 43.

Art. 46. § 1. Indien de geneesheer bedoeld in de artikelen 41, § 2, 44,
§§ 1 en 4 en 45 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 van de
wet in te leveren bij de overheid bedoeld in artikel 7.

Art. 46. § 1er. Si le médecin visé aux articles 41, § 2, 44, §§ 1er et 4 et
45 constate que le titulaire d’un permis de conduire ne répond plus aux
normes médicales fixées à l’annexe 6, il est tenu d’informer l’intéressé
de l’obligation de présenter le permis de conduire, conformément aux
dispositions de l’article 24 de la loi, à l’autorité visée à l’article 7.

§ 2. De houder van een rijbewijs dat in toepassing van artikel 24 van
de wet werd ingeleverd kan de teruggave verkrijgen indien hij aan de
in artikel 7 bedoelde overheid een attest voorlegt waarin bevestigd
wordt dat hij opnieuw geschikt is om een motorvoertuig te besturen
van de categorie of subcategorie waarvoor het rijbewijs geldig is.
Het attest bedoeld in het eerste lid wordt opgemaakt overeenkomstig
de bepalingen van de artikelen 41, §§ 2 en 3, 44 en 45.

§ 2. Le titulaire d’un permis de conduire qui a été restitué en
application de l’article 24 de la loi peut en obtenir la remise sur
présentation à l’autorité visée à l’article 7 d’une attestation qui confirme
qu’il est à nouveau apte à conduire un véhicule à moteur de la catégorie
ou de la sous-catégorie pour laquelle le permis de conduire est valable.

Indien de handicap van de houder een voertuig vereist dat speciaal
aan zijn handicap is aangepast of gebruiksbeperkingen noodzakelijk
maakt, zal daarvan melding gemaakt worden op het rijbewijs.
Indien het attest hem slechts het besturen toelaat van sommige
categorieën of subcategorieën van voertuigen waarvoor het rijbewijs
werd geldig verklaard, bekomt hij zonder zich te onderwerpen aan de
scholing en zonder een nieuw theoretisch en praktisch examen te
moeten afleggen, een nieuw rijbewijs alleen geldig voor de categorieën
of subcategorieën waarvoor hij tot het besturen ervan geschikt is. De
procedure van artikel 49 is van toepassing.

L’attestation visée à l’alinéa 1er est établie conformément aux
dispositions des articles 41, §§ 2 et 3, 44 et 45.
Si le handicap du titulaire nécessite un véhicule spécialement
aménagé en fonction de cet handicap ou impose des conditions
restrictives d’usage, mention en sera faite sur le permis de conduire.
Si l’attestation ne l’autorise à conduire que certaines des catégories ou
sous-catégories de véhicules pour lesquelles le permis de conduire était
validé, il obtient un nouveau permis de conduire, sans devoir se
soumettre à l’apprentissage ni subir un nouvel examen théorique et
pratique, valable uniquement pour les catégories ou sous-catégories
qu’il est apte à conduire. La procédure de l’article 49 est d’application.

Afdeling VII. — Beroep in geval van niet slagen
voor het praktische examen

Section VII. — Recours en cas d’échec à l’examen pratique

Art. 47. § 1. Er wordt een beroepscommissie opgericht die uitspraak
moet doen over de beroepen in verband met het niet slagen voor het
praktische examen.

Art. 47. § 1er. Il est institué une commission de recours, chargée de
statuer sur les recours en matière d’échec à l’examen pratique.

Deze commissie telt vijf commissarissen, politierechters of vrederechters die gedurende ten minste vijf jaar een politierechtbank hebben
voorgezeten. Ze worden aangesteld door de Minister voor een termijn
van twee jaar. Dit mandaat kan hernieuwd worden.
De Minister duidt, onder de commissarissen, een voorzitter en een
vice-voorzitter aan.
§ 2. De functie van commissaris is onverenigbaar met elke betrekking
of met elke functie in een rijschool of in een instelling belast met de
controle van de in het verkeer gebrachte voertuigen.

Cette commission est composée de cinq commissaires, juges de police
ou juges de paix ayant présidé pendant au moins cinq ans un tribunal
de police, désignés par le Ministre pour un terme de deux ans. Ce
mandat est renouvelable.
Le Ministre désigne, parmi les commissaires, un président et un
vice-président.
§ 2. La fonction de commissaire est incompatible avec tout emploi ou
toute fonction dans une école de conduite ou dans un organisme chargé
du contrôle des véhicules en circulation.
Le commissaire est tenu de se récuser pour tout recours introduit par
un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.
§ 3. La commission siège valablement lorsque trois de ses membres
sont présents. En cas de partage des voix, la voix du président ou, en
son absence, celle du vice-président ou, à défaut, du commissaire le
plus ancien, est prépondérante.
Le secrétariat de la commission de recours est assuré par un délégué
du Ministre. Ce délégué convoque la commission en temps utile et fait
rapport aux commissaires sur les recours introduits, au besoin après
avoir procédé aux investigations nécessaires; il assiste aux débats, au
cours desquels il a voix consultative.

De commissaris moet zich onbevoegd verklaren bij elk beroep
ingeleid door een bloed- of aanverwant tot en met de vierde graad.
§ 3. De commissie zetelt op geldige wijze wanneer drie van haar
leden aanwezig zijn. Bij staking van stemmen is de stem van de
voorzitter of, bij zijn afwezigheid, deze van de vice-voorzitter of, bij
ontstentenis, deze van de oudste commissaris, beslissend.
Het secretariaat van de beroepscommissie wordt uitgeoefend door
een gemachtigde van de Minister. Deze gemachtigde roept de commissie tijdig samen en brengt aan de commissarissen verslag uit over de
ingeleide beroepen, zo nodig na de noodzakelijke onderzoeken te
hebben gedaan; hij woont de debatten bij tijdens dewelke hij een
raadgevende stem heeft.
§ 4. De commissarissen bekomen een vergoeding ten laste van de
Schatkist, waarvan het bedrag wordt vastgesteld door de Minister.
Zij worden bovendien vergoed voor de kosten die hun opdracht
meebrengt, overeenkomstig de voor het Rijkspersoneel geldende
bepalingen. Voor de toepassing van deze bepalingen worden zij
gelijkgesteld met de titularissen van een graad van de rang 13.

§ 4. Les commissaires sont rémunérés par des allocations à charge du
Trésor, dont le montant est fixé par le Ministre.
Ils sont, en outre, indemnisés des frais que leur occasionne leur
mission, conformément aux dispositions en vigueur pour les agents de
l’Etat. Pour l’application de ces dispositions, ils sont assimilés aux
titulaires d’un grade du rang 13.

Art. 48. § 1. Na twee mislukkingen in het praktische examen kan
beroep worden ingediend bij de commissie bedoeld in artikel 47. Dit
beroep moet ingediend worden binnen de 15 dagen te rekenen vanaf de
datum van het mislukken.

Art. 48. § 1er. Tout échec à l’examen pratique survenant après deux
tentatives peut donner lieu à un recours introduit auprès de la
commission visée à l’article 47. Ce recours est introduit dans les 15 jours
de l’échec.

Dit beroep wordt, bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de
voorzitter van de beroepscommissie. De in artikel 61 voorgeschreven
retributie moet betaald worden op de erin vastgestelde wijze. Zij wordt
slechts op beslissing van de beroepscommissie terugbetaald.
Het beroep, ondertekend door de kandidaat, vermeldt de naam,
voornaam en geboortedatum van deze laatste, alsmede het examencentrum waar het examen werd afgenomen en de datum daarvan. Het is
met redenen omkleed door feiten die alleen betrekking hebben op de
personen en de omstandigheden van plaats, tijd en procedure waaronder het examen werd afgelegd.

Le recours est adressé, par lettre recommandée à la poste, au
président de la commission de recours. La redevance prévue à l’article
61 est payée de la manière qui y est déterminée. Elle n’est remboursée
que par décision de la commission de recours.
Le recours, signé par le candidat, mentionne les nom, prénom, date
de naissance de ce dernier ainsi que le centre d’examen où l’examen a
eu lieu et la date de celui-ci. Il est motivé par des faits qui concernent
exclusivement les personnes et les circonstances de lieu, temps et
procédure dans lesquelles l’examen a été subi.
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§ 2. De beroepscommissie verricht alle bijkomende onderzoeken die
zij nodig acht.
Zij beslist dat de kandidaat geslaagd is voor het examen of bevestigt
de mislukking.
Zij kan, in voorkomend geval, de verzoeker machtigen een nieuw
examen af te leggen na afloop van de geldigheidsduur van het
voorlopige rijbewijs of van de leervergunning waarvan de verzoeker
houder was; zij bepaalt onder welke voorwaarden het examen plaats
heeft.
HOOFDSTUK V. — Vervanging en duplicaten van het rijbewijs,
van het voorlopige rijbewijs of van de leervergunning

13511

§ 2. La commission de recours procède à toutes investigations
complémentaires qu’elle juge utiles.
Elle décide de la réussite à l’examen ou confirme l’échec.
Elle peut autoriser le requérant à subir un nouvel examen, le cas
échéant, après la date d’expiration de la validité du permis de conduire
provisoire ou de la licence d’apprentissage dont le requérant était
titulaire; elle détermine les conditions dans lesquelles l’examen a lieu.
CHAPITRE V. — Du remplacement et du duplicata du permis de conduire,
du permis de conduire provisoire ou de la licence d’apprentissage

Art. 49. De houder van een rijbewijs die een rijbewijs wenst te
verkrijgen geldig voor één of meerdere andere categorieën of subcategorieën van motorvoertuigen dan die waarvoor het oorspronkelijke
document werd afgegeven, dient een nieuwe aanvraag in overeenkomstig de in dit besluit beschreven procedure; hij bekomt een nieuw
rijbewijs en het oorspronkelijke document wordt teruggegeven aan de
overheid bedoeld in artikel 7.

Art. 49. Le titulaire d’un permis de conduire qui désire obtenir un
permis de conduire valable pour une ou plusieurs catégories ou
sous-catégories de véhicules à moteur autres que celles pour lesquelles
le document initial a été délivré introduit une nouvelle demande
conformément à la procédure décrite au présent arrêté; un nouveau
permis de conduire est délivré et le document initial est restitué à
l’autorité visée à l’article 7.

Dezelfde procedure is van toepassing op de houder van een rijbewijs
waarop de vermelding « automatisch » voorkomt en die een rijbewijs
wenst te behalen waarop deze vermelding niet voorkomt.

La même procédure est applicable au titulaire d’un permis de
conduire portant la mention « automatique » qui désire obtenir un
permis de conduire sur lequel n’apparaı̂t pas cette mention.

Art. 50. § 1. Een duplicaat van het rijbewijs wordt afgegeven :

Art. 50. § 1er. Un duplicata du permis de conduire est délivré :

1° in geval van verlies of van diefstal van het rijbewijs;

1° en cas de perte ou de vol du permis de conduire;
2° lorsque le permis de conduire est détérioré, illisible ou détruit;

2° als het rijbewijs beschadigd, onleesbaar of teniet gegaan is;
3° als de foto van de houder niet meer gelijkend is;
4° in het geval van intrekking van het rijbewijs door een buitenlandse
overheid;
5° in de gevallen voorgeschreven in de artikelen 69, § 2 en 80, § 2.
De aanvrager moet beantwoorden aan de voorwaarden voorgeschreven in artikel 3, § 1 voor het verkrijgen van een rijbewijs.
§ 2. Een aanvraag om een duplicaat, waarvan het model bepaald
wordt door de Minister, wordt ingediend bij de overheid bedoeld in
artikel 7.
Zij is vergezeld van :
1° een attest van aangifte van verlies of diefstal gedaan bij Belgische
politie- of rijkswachtdiensten indien de ingeroepen reden verlies of
diefstal is. Dit attest, waarvan het model is vastgesteld door de
Minister, mag niet gebruikt worden ter vervanging van het rijbewijs;
2° een attest van de buitenlandse overheid waarin zij verklaart geen
nationaal rijbewijs te hebben afgegeven aan de aanvrager indien de
ingeroepen reden de intrekking van het rijbewijs door deze overheid is;
3° het te vervangen rijbewijs in de andere gevallen.
De aanvrager ondertekent een verklaring waarin hij bevestigt dat hij
niet vervallen is van het recht om een voertuig te besturen van de
categorie voor de welke een duplicaat gevraagd wordt en dat het
rijbewijs waarvan hij houder is, niet het voorwerp heeft uitgemaakt van
een maatregel van onmiddellijke intrekking.
§ 3. Een duplicaat van het voorlopige rijbewijs of de leervergunning
kan afgegeven worden voor de redenen bepaald in § 1, eerste lid, 1° en
2° en volgens de in § 2 beschreven procedure.
§ 4. Het rijbewijs, het voorlopige rijbewijs of de leervergunning
waarvoor een duplicaat werd afgegeven is niet meer geldig.

3° lorsque la photographie du titulaire n’est plus ressemblante;
4° en cas de retrait du permis de conduire par une autorité étrangère;
5° dans les cas visés aux articles 69, § 2 et 80, § 2.
Le requérant est tenu de satisfaire aux conditions prévues à l’article 3, § 1er pour l’obtention d’un permis de conduire.
§ 2. Une demande de duplicata, dont le modèle est déterminé par le
Ministre, est introduite auprès de l’autorité visée à l’article 7.
Elle est accompagnée :
1° d’une attestation de la déclaration de perte ou de vol faite auprès
des autorités belges de police ou de gendarmerie si le motif invoqué est
la perte ou le vol. Cette attestation, dont le modèle est fixé par le
Ministre, ne peut être utilisée en remplacement du permis de conduire;
2° d’une attestation de l’autorité étrangère certifiant qu’elle n’a pas
délivré de permis de conduire national au requérant si le motif invoqué
est le retrait du permis de conduire par cette autorité;
3° du permis de conduire à remplacer dans les autres cas.
Le requérant signe une déclaration attestant qu’il n’est pas déchu du
droit de conduire un véhicule de la catégorie pour laquelle un duplicata
est demandé et que le permis de conduire dont il est titulaire n’a pas fait
l’objet d’une mesure de retrait immédiat.
§ 3. Un duplicata du permis de conduire provisoire ou de la licence
d’apprentissage est délivré pour les motifs prévus au § 1er, alinéa 1er, 1°
et 2° et selon la procédure décrite au § 2.

Indien de houder, na de afgifte van een duplicaat, opnieuw in het
bezit komt van het kwijtgeraakte document, moet hij dit laatste
onmiddellijk teruggeven aan de overheid bedoeld in artikel 7.

§ 4. Le permis de conduire, le permis de conduire provisoire ou la
licence d’apprentissage en remplacement duquel un duplicata a été
délivré perd sa validité.
Si, après la délivrance d’un duplicata, le titulaire rentre en possession
du document dont il est dépossédé, il est tenu de remettre celui-ci
immédiatement à l’autorité visée à l’article 7.

Art. 51. De houder van een Europees rijbewijs beantwoordend aan
de voorwaarden van artikel 27, 2° bekomt, in de gevallen voorgeschreven in artikel 50, § 1, een Belgisch rijbewijs op basis van de inlichtingen
die voorkomen op de inlichtingenfiche bedoeld in artikel 57 of van een
attest van de bevoegde overheden van de Lid-Staat die het oorspronkelijke rijbewijs hebben afgegeven.

Art. 51. Le titulaire d’un permis de conduire européen répondant
aux conditions de l’article 27, 2° obtient, dans les cas prévus à l’article 50, § 1er, un permis de conduire belge sur la base des renseignements
figurant sur la fiche de renseignements visée à l’article 57 ou d’une
attestation des autorités compétentes de l’Etat membre ayant délivré le
permis de conduire initial.

Art. 52. Al wie een rijbewijs, een voorlopig rijbewijs of een leervergunning waarvan hij niet de houder is, vindt of onregelmatig bij zich
houdt, moet het document onmiddellijk afgeven aan de overheid
bedoeld in artikel 7 of aan het dichtstbijgelegen politie- of rijkswachtbureau die het terugstuurt aan deze overheid.

Art. 52. Quiconque trouve ou détient irrégulièrement un permis de
conduire, un permis de conduire provisoire ou une licence d’apprentissage dont il n’est pas titulaire est tenu de le remettre immédiatement
à l’autorité visée à l’article 7 ou à un service de police ou de
gendarmerie le plus proche qui le renvoie à cette autorité.

HOOFDSTUK VI. — Het internationale rijbewijs

CHAPITRE VI. — Permis de conduire international

Art. 53. Het internationale rijbewijs komt overeen met het model
voorkomend in bijlage 7 van het Verdrag inzake het wegverkeer, en
Bijlagen, opgemaakt te Wenen op 8 november 1968.

Art. 53. Le permis de conduire international est conforme au modèle
figurant à l’annexe 7 à la Convention sur la circulation routière et
annexes, faites à Vienne le 8 novembre 1968.
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Het internationale rijbewijs wordt uitgereikt door de overheid
bedoeld in artikel 7 tegen afgifte van een aanvraag om een internationaal rijbewijs, waarvan het model door de Minister is bepaald.

Le permis de conduire international est délivré par l’autorité visée à
l’article 7 sur la remise d’une demande de permis de conduire
international, dont le modèle est fixé par le Ministre.

Art. 54. Het internationale rijbewijs wordt uitgereikt aan de aanvrager die voldoet aan de volgende voorwaarden :

Art. 54. Le permis de conduire international est délivré au requérant
qui remplit les conditions suivantes :

1° beantwoorden aan de in artikel 3, § 1 voorgeschreven voorwaarden om een rijbewijs te verkrijgen, behalve als men lid is van het
personeel van de NATO of van de SHAPE;

1° répondre aux conditions pour obtenir un permis de conduire,
prévues à l’article 3, § 1er, sauf s’il est membre du personnel de l’OTAN
ou du SHAPE;
2° être titulaire d’un permis de conduire belge, européen ou étranger
visé à l’article 23, § 2, 1° de la loi;
3° ne pas être déchu du droit de conduire les véhicules de la catégorie
pour laquelle le permis de conduire est demandé et avoir, le cas
échéant, réussi les examens imposés en vertu de l’article 38 de la loi;

2° houder zijn van een Belgisch of Europees of buitenlands rijbewijs
bedoeld in artikel 23, § 2, 1° van de wet;
3° niet vervallen zijn van het recht om voertuigen te besturen van de
categorie waarvoor het rijbewijs wordt aangevraagd en, in voorkomend
geval, geslaagd zijn voor de krachtens artikel 38 van de wet opgelegde
onderzoeken;
4° de leeftijd bereikt hebben die voorgeschreven is in artikel 18.

4° avoir atteint l’âge prévu à l’article 18.

Art. 55. De overheid die het internationale rijbewijs uitreikt, maakt
het geldig voor de categorieën waarvoor het rijbewijs bedoeld in artikel
54, 2° geldig is.

Art. 55. L’autorité qui délivre le permis de conduire international le
valide pour les catégories pour lesquelles le permis de conduire visé à
l’article 54, 2° est valable.

Indien het nationale rijbewijs slechts geldig is voor het besturen van
sommige voertuigen van een bepaalde categorie, wordt het internationale rijbewijs geldig gemaakt voor de overeenstemmende categorie en
draagt het een beperkende vermelding.
De geldigheidsduur van het internationale rijbewijs kan niet langer
zijn dan de geldigheidsduur van het in artikel 54, 2° bedoelde rijbewijs
en is beperkt tot maximum drie jaar.

Si le permis de conduire national n’est valable que pour la conduite
de certains véhicules d’une catégorie déterminée, le permis de conduire
international est validé pour la catégorie correspondante et comporte
une mention restrictive.
La durée de validité du permis de conduire international ne peut
dépasser la validité du permis de conduire visé à l’article 54, 2° et est
limitée à trois ans au maximum.

Art. 56. In de in artikel 50, § 1, bedoelde gevallen, wordt een nieuw
internationaal rijbewijs uitgereikt op vertoon van een aanvraag om een
internationaal rijbewijs, vergezeld van de documenten bedoeld in
artikel 50, § 2, 1° of 3°. De bepalingen van de artikelen 54 en 55 zijn van
toepassing.

Art. 56. Dans les cas visés à l’article 50, § 1er, un nouveau permis de
conduire international est délivré sur la présentation d’une demande de
permis de conduire international, accompagnée des documents visés à
l’article 50, § 2, 1° ou 3°. Les dispositions des articles 54 et 55 sont
d’application.

Bij het verstrijken van de geldigheid van het internationale rijbewijs
wordt een nieuw document uitgereikt overeenkomstig de bepalingen
van de artikelen 53, 54 en 55.

A l’expiration de la validité du permis de conduire international, un
nouveau document est délivré conformément aux dispositions des
articles 53, 54 et 55.

HOOFDSTUK VII. — Formaliteiten die de overheden
belast met de afgifte van de documenten dienen te vervullen

CHAPITRE VII. — Formalités à accomplir par les autorités
chargées de la délivrance des documents

Art. 57. § 1. Voor elk rijbewijs wordt een inlichtingenfiche gemaakt,
waarvan het model bepaald wordt door de Minister of zijn gemachtigde.

Art. 57. § 1er. Pour chaque permis de conduire, il est établi une fiche
de renseignements dont le modèle est déterminé par le Ministre ou son
délégué.

Er wordt eveneens een inlichtingenfiche opgemaakt voor het Europese rijbewijs waarvan de houder ingeschreven of vermeld is in het
bevolkings-, vreemdelingen- of het wachtregister van een Belgische
gemeente of ingeschreven is bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
Daarom is de belanghebbende ertoe gehouden, om bij zijn inschrijving
in België, het rijbewijs waarvan hij houder is voor te leggen aan de
overheid bedoeld in artikel 7. Een fotokopie van het rijbewijs wordt
bevestigd aan de inlichtingenfiche.
§ 2. Voor elk voorlopig rijbewijs en voor elke leervergunning wordt er
een voorlopige inlichtingenfiche opgemaakt, waarvan het model
bepaald wordt door de Minister of zijn gemachtigde.

Il est également établi une fiche de renseignements pour le permis de
conduire européen dont le titulaire est inscrit ou mentionné au registre
de la population ou des étrangers ou au registre d’attente dans une
commune belge ou inscrit au Ministère des Affaires étrangères. A cette
fin, l’intéressé est tenu, lors de son inscription en Belgique, de présenter
le permis de conduire dont il est titulaire à l’autorité visée à l’article 7.
Une photocopie du permis de conduire est annexée à la fiche de
renseignements.
§ 2. Pour chaque permis de conduire provisoire et pour chaque
licence d’apprentissage, il est établi une fiche de renseignements
provisoire dont le modèle est déterminé par le Ministre ou son délégué.

Een voorlopige inlichtingenfiche wordt eveneens opgemaakt voor de
personen die verval van het recht tot sturen oplopen indien er geen
fiche bestaat op hun naam.

Une fiche de renseignements provisoire est également établie pour
les personnes qui ont encouru une déchéance du droit de conduire s’il
n’existe pas de fiche à leur nom.

Art. 58. § 1. De inlichtingenfiche en de voorlopige inlichtingenfiche
bevatten de volgende gegevens :

Art. 58. § 1er. La fiche de renseignements et la fiche de renseignements provisoire contiennent les données suivantes :

1° naam en voornaam van de houder van het document;
2° geboortedatum en geboorteplaats;
3° overheid, datum en plaats van afgifte van het document;
4° nummer van het document;
5° categorie of subcategorie waarvoor het document is afgegeven;
6° per categorie of subcategorie, de datum van afgifte en de uiterste
geldigheidsdatum;
7° bijkomende of beperkende vermeldingen;
8° datum van afgifte van het attest bedoeld in de artikelen 41, 44 of
45 en de naam en het adres van de geneesheer;
9° vervallenverklaringen van het recht tot sturen bedoeld in artikel
66;
10° datum van afgifte en nummer van het internationale rijbewijs;
11° datum van overlijden van de houder van het document;

1° nom et prénom du titulaire du document;
2° date et lieu de naissance;
3° autorité, date et lieu de délivrance du document;
4° numéro du document;
5° catégorie ou sous-catégorie pour laquelle le document a été
délivré;
6° par catégorie ou sous-catégorie, date de délivrance et date de fin
de validité;
7° mentions additionnelles ou restrictives;
8° date de délivrance de l’attestation visée aux articles 41, 44 ou 45 et
nom et adresse du médecin;
9° déchéances du droit de conduire visées à l’article 66;
10° date de délivrance et numéro du permis de conduire international;
11° date du décès du titulaire du document;
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12° datum van teruggave van het document in toepassing van artikel
24, 1° van de wet;
13° datum van het overhandigen van het document in toepassing van
artikel 46, § 2, eerste lid.
De vermeldingen betreffende de vervallenverklaringen van het recht
tot sturen voorkomend op de voorlopige inlichtingenfiche, worden
overgeschreven op de inlichtingenfiche van het rijbewijs die de
voorlopige inlichtingenfiche vervangt, binnen de beperkingen voorgeschreven in § 2.
§ 2. De gegevens betreffende de vervallenverklaringen van het recht
tot sturen worden ingeschreven op de inlichtingenfiches en de voorlopige inlichtingenfiches teneinde controle toe te laten op de naleving
door de in artikel 7 bedoelde overheid van de afgiftevoorwaarden van
de voorlopige rijbewijzen, de leervergunningen, de rijbewijzen en de
internationale rijbewijzen, bepaald in artikel 23, § 1 van de wet en in de
artikelen 6, 7 en 54.
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12° date de restitution du document en application de l’article 24, 1°
de la loi;
13° date de remise du document en application de l’article 46, § 2,
alinéa 1er.
Les mentions relatives aux déchéances du droit de conduire figurant
sur la fiche de renseignements provisoire sont reportées sur la fiche de
renseignements du permis de conduire qui remplace la fiche de
renseignements provisoire, dans les limites prévues au § 2.

De gegevens betreffende de vervallenverklaringen van het recht tot
sturen mogen niet meer voorkomen op de inlichtingenfiches en de
voorlopige inlichtingenfiches in geval van uitwissing van de veroordeling of bij herstel in eer en rechten. Evenwel worden de gegevens
betreffende de herstelonderzoeken in het recht tot sturen behouden tot
op de datum van het herstel in het recht tot sturen.

§ 2. Les données relatives aux déchéances du droit de conduire sont
inscrites sur les fiches de renseignements et fiches de renseignements
provisoires afin de permettre le contrôle, par l’autorité visée à l’article
7, du respect des conditions de délivrance des permis de conduire
provisoires, licences d’apprentissage, permis de conduire et permis de
conduire internationaux, prévues à l’article 23, § 1er de la loi et aux
articles 6, 7 et 54.
Les données relatives aux déchéances du droit de conduire ne
peuvent plus figurer sur les fiches de renseignements et les fiches de
renseignements provisoires en cas d’effacement de la condamnation ou
de réhabilitation. Toutefois, les données relatives aux examens de
réintégration dans le droit de conduire sont maintenues jusqu’à la date
de la réintégration dans le droit de conduire.

Art. 59. Indien een persoon, op wiens naam een inlichtingenfiche of
een voorlopige inlichtingenfiche bestaat, zich inschrijft of vermeld
wordt in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van een
andere gemeente, wordt de fiche van de belanghebbende naar de
burgemeester van die gemeente of zijn gemachtigde gezonden; deze
laatste vermeldt daarop de nieuwe verblijfplaats alsook de datum van
de inschrijving.

Art. 59. Si une personne, au nom de laquelle existe une fiche de
renseignements ou une fiche de renseignements provisoire, s’inscrit ou
est mentionnée dans le registre de la population ou des étrangers ou
dans le registre d’attente dans une autre commune, la fiche de
l’intéressé est transmise au bourgmestre de cette commune ou son
délégué; ce dernier y mentionne la nouvelle résidence et la date
d’inscription.

Art. 60. De Minister of zijn gemachtigde bepaalt de bestemming die
moet worden gegeven aan de aanvraagformulieren en de inlichtingenfiches betreffende overledenen.

Art. 60. Le Ministre ou son délégué détermine la destination à
réserver aux formulaires de demande ainsi qu’aux fiches de renseignements relatives aux personnes décédées.

HOOFDSTUK VIII. — Retributies

CHAPITRE VIII. — Des redevances

Art. 61. Voor de hierna omschreven verrichtingen dient de ernaast
vermelde retributie te worden betaald :

Art. 61. Les opérations décrites ci-après donnent lieu au paiement
des redevances prévues en regard de chacune d’entre elles :

Afgifte of vervanging van een voorlopig rijbewijs

350 frank

Délivrance ou remplacement d’un permis de conduire
provisoire

350 francs

Afgifte van een duplicaat van een voorlopig rijbewijs

300 frank

Délivrance d’un duplicata d’un permis de conduire
provisoire

300 francs

Afgifte of vervanging van een leervergunning

350 frank

Délivrance ou remplacement d’une licence d’apprentissage

350 francs

Afgifte van een duplicaat van een leervergunning

300 frank

Délivrance d’un duplicata d’une licence d’apprentissage

300 francs

Afgifte van een rijbewijs

650 frank

Délivrance d’un permis de conduire

650 francs

Afgifte van een nieuw rijbewijs (artikel 49)

450 frank

Délivrance d’un nouveau permis de conduire (article 49)

450 francs

Afgifte van een duplicaat van een rijbewijs (artikel 50)

450 frank

Délivrance d’un duplicata de permis de conduire (article
50)

450 francs

Afgifte van een internationaal rijbewijs

650 frank

Délivrance d’un permis de conduire international

650 francs

Omwisseling van een rijbewijs

450 frank

Echange d’un permis de conduire

450 francs

Verzoekschrift aan de beroepscommissie

500 frank

Requête adressée à la commission de recours

500 francs

De aanvrager betaalt deze retributie door middel van plakzegels van
het type dat voorgeschreven is voor de inning van zegelrechten.
Zij kunnen niet worden terugbetaald tenzij in het geval bedoeld in
artikel 48, § 1.
De Minister kan de bedragen van de retributies aanpassen aan de
schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen. In dit
geval, vermenigvuldigt hij het bedrag van de retributies met het
indexcijfer van de voorbije maand en deelt het resultaat door het
indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand waarin dit besluit
in werking is getreden. Hij vermeerdert, in voorkomend geval, de
uitkomst met ten hoogste 25 frank of vermindert het met ten hoogste
24 frank om een veelvoud van 50 te verkrijgen. De aangepaste bedragen
treden in werking de eerste dag van de tweede maand die volgt op de
maand waarin ze in het Belgisch Staatsblad zijn bekendgemaakt.

Ces redevances sont payées par le requérant au moyen de timbres
adhésifs, du type prévu pour la perception des droits de timbre.
Elles ne sont pas remboursées, sauf dans le cas visé à l’article 48, § 1er.
Le Ministre peut adapter les montants des redevances aux fluctuations de l’indice des prix à la consommation. Dans ce cas, il multiplie le
montant des redevances par l’indice du mois écoulé et divise le produit
par l’indice des prix à la consommation du mois au cours duquel le
présent arrêté est entré en vigueur. Il augmente, le cas échéant, le
résultat de 25 francs maximum ou le diminue de 24 francs maximum
pour arriver à un multiple de 50. Les montants adaptés entrent en
vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le mois au cours
duquel ils ont été publiés au Moniteur belge.

Art. 62. § 1. Aan de gemeenten wordt per afgegeven document een
som van honderdvijftig frank uitbetaald.

Art. 62. § 1er. Il est versé aux communes une somme de cent
cinquante francs par document délivré.

De Minister kan het bedrag bedoeld in het eerste lid aanpassen aan
de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen. In dit
geval, vermenigvuldigt hij dit bedrag met het indexcijfer van de
voorbije maand en deelt het resultaat door het indexcijfer van de
consumptieprijzen van de maand waarin dit besluit in werking is
getreden. Hij vermeerdert, in voorkomend geval, de uitkomst met ten

Le Ministre peut adapter le montant visé à l’alinéa 1er aux fluctuations de l’indice des prix à la consommation. Dans ce cas, il multiplie ce
montant par l’indice du mois écoulé et divise le produit par l’indice des
prix à la consommation du mois au cours duquel le présent arrêté est
entré en vigueur. Il augmente, le cas échéant, le résultat de 25 francs
maximum ou le diminue de 24 francs maximum pour arriver à un
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hoogste 25 frank of vermindert het met ten hoogste 24 frank om een
veelvoud van 50 te verkrijgen. Het aangepaste bedrag treedt in werking
de eerste dag van de tweede maand die volgt op de maand waarin het
in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.
§ 2. Met het oog op de toepassing van § 1, deelt de burgemeester of
zijn gemachtigde aan de Minister of zijn gemachtigde, het aantal
voorlopige rijbewijzen, leervergunningen, rijbewijzen en duplicaten
van deze documenten mee alsmede het aantal internationale rijbewijzen, die hij afgegeven heeft, met vermelding van de nummers van
vermelde documenten.

multiple de 50. Le montant adapté entre en vigueur le premier jour du
deuxième mois qui suit le mois au cours duquel il a été publié au
Moniteur belge.

Aan die lijst voegt hij de stroken toe van de aanvraagformulieren
waarop fiscale zegels gekleefd zijn en eventueel de onbruikbaar
geworden rijbewijzen, internationale rijbewijzen, voorlopige rijbewijzen en leervergunningen.

§ 2 Aux fins de l’application du § 1er, le bourgmestre ou son délégué
fait connaı̂tre au Ministre ou à son délégué le nombre de permis de
conduire provisoires, de licences d’apprentissage, de permis de conduire
et de duplicata de ces documents ainsi que le nombre de permis de
conduire internationaux, qu’il a délivrés, avec mention des numéros
desdits documents.
Il joint à ce relevé les souches des formules de demande revêtues des
timbres fiscaux ainsi qu’éventuellement les permis de conduire, les
permis de conduire internationaux, les permis de conduire provisoires
et les licences d’apprentissage qui sont devenus inutilisables.

Art. 63. § 1. Voor de examens worden de volgende retributies
betaald :

Art. 63. § 1er. Les examens donnent lieu au paiement des redevances
suivantes :

Theoretisch examen :

Examen théorique :

600 frank

Praktisch examen :
categorie A3

600 francs

Examen pratique :
400 frank

categorie A, B en B+E :

catégorie A3

400 francs

catégories A, B et B+E :

volledig praktisch examen

1450 frank

examen pratique complet

1450 francs

praktische proef alleen op de openbare weg

1250 frank

épreuve pratique sur la voie publique uniquement

1250 francs

categorieën C, C+E, D en D+E en subcategorieën C1,
C1+E, D1 en D1+E :

catégories C, C+E, D et D+E et sous-catégories C1, C1+E,
D1 et D1+E :

volledig praktisch examen

1800 frank

examen pratique complet

1800 francs

praktische proef alleen op de openbare weg

1500 frank

épreuve pratique sur la voie publique uniquement

1500 francs

Aanvullende retributie :
categorie A indien het centrum instaat voor het voertuig
dat volgt
theoretisch examen met tolk
theoretisch examen met vertaalde vragen

Complément de redevance :
750 frank
2000 frank
100 frank

Retributiebijslag voor het praktische examen (art. 63,
§ 2) :
categorie A3
andere categorieën of subcategorieën
Afgifte door de examencentra van een duplicaat van elk
document voorgeschreven door dit besluit

catégorie A si le centre fournit le véhicule suiveur
examen théorique avec interprète
examen théorique avec questions traduites

750 francs
2000 francs
100 francs

Supplément de redevance pour l’examen pratique (art.
63, § 2) :
300 frank
1000 frank
300 frank

In deze bedragen is de belasting over de toegevoegde waarde
inbegrepen.
De Minister kan de bedragen van de retributies aanpassen aan de
schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen. In dit
geval, vermenigvuldigt hij het bedrag van de retributies met het
indexcijfer van de voorbije maand en deelt het resultaat door het
indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand waarin dit besluit
in werking is getreden. Hij vermeerdert, in voorkomend geval, de
uitkomst met ten hoogste 25 frank of vermindert het met ten hoogste
24 frank om een veelvoud van 50 te verkrijgen. De aangepaste bedragen
treden in werking de eerste dag van de tweede maand die volgt op de
maand waarin ze in het Belgisch Staatsblad zijn bekendgemaakt.
De retributies worden voorafgaand aan het examen geı̈nd.

catégorie A3
autres catégories ou sous-catégories
Délivrance par les centres d’examens d’un duplicata de
tout document prévu par le présent arrêté

300 francs
1000 francs
300 francs

Ces montants comprennent la taxe sur la valeur ajoutée.
Le Ministre peut adapter les montants des redevances aux fluctuations de l’indice des prix à la consommation. Dans ce cas, il multiplie le
montant des redevances par l’indice du mois écoulé et divise le produit
par l’indice des prix à la consommation du mois au cours duquel le
présent arrêté est entré en vigueur. Il augmente, le cas échéant, le
résultat de 25 francs maximum ou le diminue de 24 francs maximum
pour arriver à un multiple de 50. Les montants adaptés entrent en
vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le mois au cours
duquel ils ont été publiés au Moniteur belge.

2° de kandidaat die zich voor het praktische examen heeft gemeld
maar die het niet mocht afleggen om één van de volgende redenen :

Les redevances sont acquittées préalablement à l’examen.
§ 2. Le supplément de redevance prévu au § 1er est dû par :
1° le candidat qui, sans avertir le centre d’examen au moins deux
jours ouvrables, le samedi non compris, avant la date fixée pour
l’épreuve, ne se présente pas à une épreuve pratique pour laquelle il
s’est inscrit.
Ce supplément est dû pour chaque épreuve pratique auquel le
candidat néglige de se présenter. Le candidat peut être exempté de ce
supplément en cas de force majeure à apprécier par le Ministre ou par
son délégué;
2° le candidat qui, s’étant présenté à l’examen pratique, n’a pas été
admis à le subir pour une des raisons suivantes :

a) het voertuig voldeed niet aan de voorschriften van dit besluit of
bood geen voldoende veiligheid;

a) le véhicule ne répondait pas aux prescriptions du présent arrêté ou
n’offrait pas une sécurité suffisante;

b) er was niet voldaan aan de vereisten voorgeschreven voor het
voorlopige rijbewijs of voor de leervergunning;

b) il n’était pas satisfait aux exigences prévues pour le permis de
conduire provisoire ou pour la licence d’apprentissage;

§ 2. De retributiebijslag bepaald in § 1 moet betaald worden door :
1° de kandidaat die zich niet aanmeldt voor een praktische proef
waarvoor hij zich heeft laten inschrijven, zonder het examencentrum
ten minste twee werkdagen, de zaterdag niet meegerekend, voor de
dag van de proef te verwittigen.
Die bijslag is verschuldigd voor elke praktische proef waarvoor de
kandidaat nalaat zich aan te melden. De kandidaat kan van het betalen
van die bijslag worden vrijgesteld in geval van overmacht waarover de
Minister of zijn gemachtigde oordeelt;
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c) de kandidaat was niet in staat te sturen;
d) de kandidaat kon één van de documenten genoemd in de artikelen
35, 36 en 37 niet voorleggen of was niet vergezeld door de begeleider of
de instructeur bedoeld in artikel 39, § 3;
e) de bestuurder van het voertuig van de categorie B bedoeld in
artikel 39, § 4, was niet in staat om te sturen of het voertuig bood geen
voldoende veiligheid;
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c) le candidat n’était pas en état de conduire;

3° de kandidaat wiens examen onderbroken werd omdat hij niet
voldoende vertrouwd was met de plaats en het gebruik van de
bedieningsorganen van het voertuig.

d) le candidat ne pouvait présenter un des documents énumérés aux
articles 35, 36 et 37 ou n’était pas accompagné par le guide ou le
moniteur visé à l’article 39, § 3;
e) le conducteur du véhicule de la catégorie B, visé à l’article 39, § 4
n’était pas en état de conduire ou le véhicule ne présentait pas une
sécurité suffisante;
f) le candidat visé à l’article 38, § 2 ne disposait pas de l’équipement
prévu à cet article;
3° le candidat dont l’examen a été interrompu parce qu’il n’était pas
suffisamment familiarisé avec l’emplacement et l’utilisation des commandes du véhicule.

HOOFDSTUK IX. — Inspectie en controle

CHAPITRE IX. — De l’inspection et du contrôle

Art. 64. De ambtenaren die door de Minister of door zijn gemachtigde worden belast met de inspectie en de controle op de afgifte van de
rijbewijzen, de internationale rijbewijzen, de voorlopige rijbewijzen, de
leervergunningen en de duplicaten, hebben toegang tot de lokalen
waar die documenten worden afgegeven en waar de documenten en de
voorraden van formulieren, van rijbewijzen, van internationale rijbewijzen, van voorlopige rijbewijzen en van leervergunningen bewaard
worden; zij mogen inzage nemen van alle documenten in verband met
hun opdracht alsook van de inlichtingenfiches.

Art. 64. Les fonctionnaires chargés par le Ministre ou par son
délégué de l’inspection et du contrôle de la délivrance des permis de
conduire, des permis de conduire internationaux, des permis de
conduire provisoires, des licences d’apprentissage et des duplicata ont
accès aux locaux où ces documents sont délivrés et où les documents et
les réserves de formulaires, de permis de conduire, de permis de
conduire internationaux, de permis de conduire provisoires et de
licences d’apprentissage sont conservés; ils peuvent examiner tous les
documents en rapport avec leur mission ainsi que les fiches de
renseignements.

Ze hebben dezelfde bevoegdheid inzake toezicht en controle in de
examencentra, bedoeld in artikel 25, inzonderheid wat de examens
betreft, alsook in de instellingen en scholen bedoeld in artikel 4, 4°, 5°,
6°, 7°, 8° en 9°, wat betreft de opleiding en, in voorkomend geval, de
examens.

Ils ont la même compétence de surveillance et de contrôle dans les
centres d’examen visés à l’article 25, notamment en ce qui concerne les
examens ainsi que dans les organismes et écoles visés à l’article 4, 4°, 5°,
6°, 7°, 8° et 9° en ce qui concerne la formation et, le cas échéant, les
examens.

Op vraag van de Minister of zijn gemachtigde zijn de overheden
bedoeld in artikel 7, de examencentra en de instellingen en instanties
bedoeld in het tweede lid ertoe gehouden om alle inlichtingen te
verstrekken betreffende de toepassing van dit besluit.

A la demande du Ministre ou de son délégué, les autorités visées à
l’article 7, les centres d’examen et les organismes et institutions visés à
l’alinéa 2 sont tenus de fournir tous les renseignements concernant
l’application du présent arrêté.

TITEL IV. — Beschikkingen betreffende de rechterlijke beslissingen
houdende vervallenverklaring van het recht tot sturen van een
motorvoertuig, de formaliteiten tot uitvoering ervan en de onderzoeken tot herkrijging van dit recht

TITRE IV. — Dispositions relatives aux décisions judiciaires portant
déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur, aux
formalités de leur exécution et aux examens en vue de la
réintégration dans ce droit

HOOFDSTUK I. — Rechterlijke beslissingen
houdende vervallenverklaring van het recht om een motorvoertuig te besturen
en formaliteiten tot uitvoering ervan

CHAPITRE Ier. — Décisions judiciaires
portant déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur
et formalités de leur exécution

Art. 65. Wanneer bij toepassing van artikel 45 van de wet, de
vervallenverklaring van het recht tot sturen beperkt is tot sommige
motorvoertuigen, vermeldt de beslissing op welke categorieën en
subcategorieën het verval slaat, met verwijzing naar de indeling
bepaald in artikel 2.

Art. 65. Quand, par application de l’article 45 de la loi, la déchéance
du droit de conduire est limitée à certains véhicules à moteur, la
décision indique les catégories et les sous-catégories sur lesquelles
porte la déchéance par référence à la classification prévue à l’article 2.

Art. 66. Uiterlijk de vijfde dag volgend op de datum van de
verwittiging die aan de veroordeelde overeenkomstig artikel 40 van de
wet werd gegeven, of de dag volgend op deze waarop het verval
wegens lichamelijke ongeschiktheid ingaat, deelt het openbaar ministerie aan de Minister en aan de burgemeester van de gemeente waar de
veroordeelde is ingeschreven of vermeld in het bevolkings-,
vreemdelingen- of wachtregister, of, bij gebrek aan inschrijving, aan de
burgemeester van de gemeente waar hij zijn woonstkeuze heeft gedaan,
de beslissing mee waarbij het verval wordt uitgesproken, de duur en de
reden ervan alsook de onderzoeken die ondergaan moeten worden
krachtens artikel 38 van de wet.

Art. 66. Au plus tard le cinquième jour suivant la date de l’avertissement donné au condamné conformément à l’article 40 de la loi ou le
lendemain du jour où prend cours la déchéance pour incapacité
physique, le ministère public communique au Ministre et au bourgmestre de la commune où le condamné est inscrit ou mentionné dans les
registres de la population ou des étrangers ou dans le registre d’attente,
ou, à défaut d’inscription, au bourgmestre de la commune où il a élu
domicile, la décision prononçant la déchéance, la durée et le motif de
celle-ci ainsi que les examens à subir en vertu de l’article 38 de la loi.

Indien de vervallenverklaring van het recht tot sturen uitgesproken
werd met de verplichting om het psychologische onderzoek af te
leggen, maakt de burgemeester zonder verwijl aan de Minister een
uittreksel uit het strafregister van betrokkene over, waarin de minnelijke schikkingen en de veroordelingen met betrekking tot overtredingen van de voorschriften betreffende de politie over het wegverkeer
vermeld staan, alsook de veroordelingen wegens onvrijwillige doodslag, slagen en verwondingen.

Si la déchéance du droit de conduire a été prononcée avec obligation
de subir l’examen psychologique, le bourgmestre transmet immédiatement au Ministre un extrait du casier judiciaire de l’intéressé, relatant
les transactions et les condamnations pour des infractions aux dispositions relatives à la police du roulage ainsi que les condamnations pour
homicide ou coups et blessures involontaires.

Als de betrokkene houder is van een rijbewijs, deelt de burgemeester
de categorieën en de subcategorieën van voertuigen, waarvoor het
rijbewijs is afgegeven, mee.

Si l’intéressé est titulaire d’un permis de conduire, le bourgmestre
communique les catégories et les sous-catégories de véhicules pour
lesquelles le permis de conduire a été délivré.

Art. 67. Hij die een verval van het recht tot sturen heeft opgelopen,
is gehouden bij de griffier van het gerecht dat de beslissing heeft
uitgesproken, te laten toekomen, naargelang het geval :

Art. 67. Quiconque est frappé d’une déchéance du droit de conduire
est tenu de faire parvenir, selon le cas, au greffier de la juridiction qui a
rendu la décision :

1° het rijbewijs waarvan hij houder is, wanneer het gaat om verval
van het recht tot sturen van een motorvoertuig waarvoor het document
is afgegeven;

1° le permis de conduire dont il est titulaire, en cas de déchéance
portant sur le droit de conduire un véhicule à moteur pour la conduite
duquel ce document a été délivré;

f) de kandidaat bedoeld in artikel 38, § 2 beschikte niet over de
uitrusting voorgeschreven in dit artikel;
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2° het voorlopige rijbewijs of de leervergunning waarvan hij
houder is.
Deze formaliteit moet vervuld worden binnen de 4 dagen na de dag
waarop het openbaar ministerie de kennisgeving aan de veroordeelde
heeft gedaan, overeenkomstig artikel 40 van de wet of, in geval van
verval uitgesproken wegens lichamelijke ongeschiktheid, binnen de 4
dagen na de uitspraak van de beslissing wanneer deze op tegenspraak
is gewezen, of na de betekening wanneer zij bij verstek is gewezen
niettegenstaande voorziening; zaterdagen, zondagen en wettelijke
feestdagen zijn in deze termijn niet begrepen.

2° le permis de conduire provisoire ou la licence d’apprentissage dont
il est titulaire.
Cette formalité doit être accomplie dans un délai de quatre jours
suivant la date de l’avertissement donné au condamné par le ministère
public conformément à l’article 40 de la loi ou, en cas de déchéance
prononcée pour incapacité physique, dans les quatre jours du prononcé
de la décision, si celle-ci est contradictoire ou de sa signification si elle
a été rendue par défaut, nonobstant tout recours; les samedis,
dimanches et jours fériés légaux ne sont pas compris dans ces délais.

Art. 68. De griffier stuurt het voorlopige rijbewijs en de leervergunning terug aan de overheid bedoeld in artikel 7.

Art. 68. Le permis de conduire provisoire et la licence d’apprentissage sont renvoyés par le greffier à l’autorité visée à l’article 7.

Wanneer het verval beëindigd is en indien de houder de opgelegde
onderzoeken met goed gevolg heeft ondergaan, geeft de overheid
bedoeld in artikel 7 het voorlopige rijbewijs of de leervergunning terug
na het te hebben verlengd overeenkomstig de bepalingen van de
artikelen 8, § 6 en 12, § 5.

Lorsque la déchéance a pris fin, si le titulaire a réussi les examens
imposés, l’autorité visée à l’article 7 restitue le permis de conduire
provisoire ou la licence d’apprentissage après l’avoir prorogé conformément aux dispositions des articles 8, § 6 et 12, § 5.

Art. 69. § 1. Het rijbewijs wordt bewaard op de griffie.
Als het verval van het recht tot sturen maar van toepassing is op
bepaalde categorieën of subcategorieën van voertuigen waarvoor het
rijbewijs afgegeven is, kan de houder een rijbewijs verkrijgen dat enkel
geldig is voor de categorieën of subcategorieën waarvoor het verval
niet van toepassing is, voor zover er voldaan is aan de afgiftevoorwaarden voorgeschreven in dit besluit. De griffier maakt een attest op
waarvan het model bepaald wordt door de Minister. De procedure van
artikel 49 is van toepassing.
§ 2. Het rijbewijs wordt teruggegeven door de griffier :
1° wanneer het verval beëindigd is, indien de houder met goed
gevolg de onderzoeken die hem eventueel in toepassing van artikel 38
van de wet zijn opgelegd, heeft ondergaan. In het geval bepaald in § 1,
tweede lid, wordt het rijbewijs teruggestuurd naar de overheid bedoeld
in artikel 7; deze laatste geeft het terug aan de houder of levert,
naargelang het geval, een duplicaat van dit document of een nieuw
rijbewijs af als de belanghebbende een rijbewijs beperkt tot categorieën
of subcategorieën waarvoor het verval niet van toepassing was, heeft
verkregen;
2° wanneer de houder van een Europees of buitenlands rijbewijs, die
niet beantwoordt aan de voorwaarden om een Belgisch rijbewijs te
verkrijgen, het grondgebied verlaat. In dit geval, geeft de ambtenaar
van het openbaar ministerie hem een attest af dat overeenstemt met het
model van bijlage 8, en dat hem machtigt tot het besturen van zijn
voertuig om zich op een vastgestelde dag en langs een bepaalde weg
naar de grens te begeven.

Art. 69. § 1er. Le permis de conduire est conservé au greffe.
Si la déchéance du droit de conduire ne porte que sur certaines
catégories ou sous-catégories de véhicules pour lesquelles le permis de
conduire a été délivré, le titulaire peut, pour autant qu’il soit satisfait
aux conditions de délivrance prévues au présent arrêté, obtenir un
permis de conduire valable uniquement pour les catégories ou les
sous-catégories auxquelles la déchéance ne s’applique pas. Le greffier
établit une attestation dont le modèle est fixé par le Ministre. La
procédure de l’article 49 est d’application.
§ 2. Le permis de conduire est restitué par le greffier :
1° lorsque la déchéance a pris fin, si le titulaire a réussi les examens
éventuellement imposés en application de l’article 38 de la loi. Dans le
cas prévu au § 1er, 2ème alinéa, le permis de conduire est renvoyé à
l’autorité visée à l’article 7; cette dernière le restitue au titulaire ou
délivre, selon le cas, un duplicata de ce document ou un nouveau
permis de conduire si l’intéressé a obtenu un permis de conduire limité
aux catégories ou aux sous-catégories auxquelles la déchéance ne
s’appliquait pas;
2° lorsque le titulaire d’un permis de conduire européen ou étranger,
qui ne répond pas aux conditions pour obtenir un permis de conduire
belge, quitte le territoire. Dans ce cas, l’Officier du Ministère public lui
délivre une attestation, conforme au modèle figurant à l’annexe 8,
l’autorisant à conduire son véhicule pour se rendre à la frontière à une
date et par une voie déterminées.

Art. 70. De Minister of zijn gemachtigde deelt elke beslissing
waarbij definitief een einde wordt gemaakt aan het verval alsook elk
slagen voor het onderzoek mee aan de burgemeester van de gemeente
waar de belanghebbende ingeschreven is of, bij gebrek aan inschrijving,
aan de burgemeester van de gemeente waar hij zijn woonstkeuze heeft
gedaan.

Art. 70. Le Ministre ou son délégué communique toute décision
mettant fin définitivement à la déchéance ainsi que la réussite de
l’examen au bourgmestre de la commune où l’intéressé est inscrit ou, à
défaut d’inscription, au bourgmestre de la commune où il a élu
domicile.

HOOFDSTUK II. — Verval van het recht tot sturen - Onderzoeken

CHAPITRE II. — Déchéance du droit de conduire - Examens

Art. 71. De Minister of zijn gemachtigde stuurt aan de personen, aan
wie een of meerdere onderzoeken bedoeld in artikel 38 van de wet
werden opgelegd, een inschrijvingsdocument dat de onderzoeken die
ze moeten afleggen, opgeeft.

Art. 71. Le Ministre ou son délégué adresse aux personnes soumises
à un ou plusieurs examens visés à l’article 38 de la loi un document
d’inscription spécifiant les examens qu’elles ont à subir.

De inschrijving voor de onderzoeken gebeurt tegen betaling van een
inschrijvingsrecht van vijfhonderd frank dat door de kandidaat wordt
gekweten bij middel van plakzegels van het type zoals voorgeschreven
bij de heffing van zegelrechten; dit inschrijvingsrecht wordt in geen
geval terugbetaald.

L’inscription aux examens est subordonnée au payement d’un droit
d’inscription de cinq cents francs que le candidat paie au moyen de
timbres adhésifs du type prévu pour la perception des droits de timbre;
ce droit d’inscription n’est remboursé en aucun cas.

De kandidaat legt het deelnemingsdocument, afgegeven door de
Minister of zijn gemachtigde, voor bij de bevoegde examencentra, die
op dit document melding maken van het slagen voor de afgelegde
onderzoeken.

Le candidat présente le document de participation, délivré par le
Ministre ou son délégué, aux centres d’examen compétents qui
mentionnent sur ce document la réussite des examens subis.

De kandidaat die geslaagd is voor alle opgelegde onderzoeken stuurt
het deelnemingsdocument aan de Minister of aan zijn gemachtigde die
een attest van slagen afgeeft.

Le candidat qui a réussi l’ensemble des examens imposés fait
parvenir le document de participation au Ministre ou à son délégué, qui
délivre une attestation de réussite.
Le candidat qui a réussi l’ensemble des examens imposés est
réintégré dans le droit de conduire les véhicules de toutes les catégories
et sous-catégories auxquelles s’applique la déchéance pour autant qu’il
ait transmis au Ministre ou à son délégué le document de participation
au plus tard trois ans après la date de réussite du premier examen.

De kandidaat die geslaagd is voor het geheel van de hem opgelegde
onderzoeken is hersteld in het recht tot sturen van de voertuigen van
alle categorieën en subcategorieën waarop het verval slaat, voor zover
hij aan de Minister of zijn gemachtigde het deelnemingsdocument ten
laatste drie jaar na het slagen voor het eerste onderzoek heeft
overgemaakt.
Art. 72. § 1. De theoretische en de praktische examens worden
afgelegd in de examencentra bedoeld in artikel 25.

Art. 72. § 1er. Les examens théorique et pratique sont subis dans les
centres d’examen visés à l’article 25.

Zij worden afgelegd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen
31 tot 39, 47 en 48 en de bepalingen van §§ 2 tot 5 van dit artikel.

Ils sont subis conformément aux dispositions des articles 31 à 39, 47
et 48 et aux dispositions des §§ 2 à 5 du présent article.
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§ 2. De kandidaat die het theoretische en het praktische examen moet
afleggen, doet het theoretische examen dat overeenstemt met de
categorie of subcategorie die hij voor het praktische examen gekozen
heeft.
De kandidaat die het theoretische maar niet het praktische examen
moet afleggen, doet het examen :
1° voor de categorie D of voor de subcategorie D1 wanneer hij
houder is van een Belgisch, Europees of buitenlands rijbewijs bedoeld
in artikel 23, § 2, 1° van de wet, geldig voor de categorie D of D+E of
voor de subcategorie D1 of D1+E of voor een gelijkwaardige categorie
of subcategorie;
2° voor de categorie C of voor de subcategorie C1 wanneer hij houder
is van een Belgisch, Europees of buitenlands rijbewijs bedoeld in artikel
23, § 2, 1° van de wet, geldig voor de categorie C of C+E of de
subcategorie C1 of C1+E of een gelijkwaardige categorie of subcategorie, zonder geldig te zijn voor de categorie D of de subcategorie D1;
3° voor de categorie A of B wanneer hij houder is van een Belgisch,
Europees of buitenlands rijbewijs bedoeld in artikel 23, § 2, 1° van de
wet, geldig voor de categorie A, B of B+E of voor een gelijkwaardige
categorie;
4° voor de categorie A of B, of voor de categorie A3, wanneer hij geen
houder is van een rijbewijs of wanneer hij houder is van een Belgisch,
Europees of buitenlands rijbewijs bedoeld in artikel 23, § 2, 1° van de
wet, geldig voor de categorie A3 of voor een gelijkwaardige categorie.
§ 3. Het praktische examen wordt afgelegd met een bromfiets klasse
B of met een voertuig van de categorie A of B als de kandidaat geen
houder is van een rijbewijs ofwel met een voertuig van de categorie of
van de subcategorie waarvoor het rijbewijs, waarvan hij houder is,
geldig is. Het voertuig moet evenwel behoren tot een van de
categorieën of subcategorieën waarvoor het verval van toepassing is.
Indien het rijbewijs slechts geldig is voor het besturen van bepaalde
voertuigen van een categorie of een subcategorie, heeft het praktische
examen plaats met een voertuig waarmee de houder mag rijden.
§ 4. De houder van een rijbewijs mag, na het slagen voor de
opgelegde examens, het rijbewijs waarvan hij houder is terugkrijgen.
In afwijking van de bepalingen van het eerste lid bekomt :
1° de houder van een rijbewijs die het praktische examen aflegt met
een bromfiets klasse B, een rijbewijs geldig voor de categorie A3;
2° de houder van een Belgisch, een Europees of een buitenlands
rijbewijs bedoeld in artikel 23, § 2, 1° van de wet, geldig voor de
categorie C, C+E, D of D+E of de subcategorie C1, C1+E, D1 of D1+E of
voor een gelijkwaardige categorie of subcategorie die het praktische
examen heeft afgelegd met een voertuig van de categorie A, B of B+E,
een rijbewijs geldig voor deze van de categorieën A, B en B+E waarvoor
het rijbewijs was geldig verklaard;
3° de houder van een Belgisch, Europees of buitenlands rijbewijs
bedoeld in artikel 23, § 2, 1° van de wet, geldig voor de categorie C,
C+E, D of D+E of voor een gelijkwaardige categorie of subcategorie die
het praktische examen heeft afgelegd met een voertuig van de
subcategorie C1, C1+E, D1 of D1+E, een rijbewijs geldig voor deze van
de categorieën A, B en B+E en van de subcategorieën C1, C1+E, D1 en
D1+E waarvoor het rijbewijs was geldig verklaard.
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§ 2. Le candidat qui est tenu de subir l’examen théorique et pratique
présente l’examen théorique qui correspond à la catégorie ou à la
sous-catégorie choisie pour l’examen pratique.
Le candidat qui est tenu de subir l’examen théorique, sans devoir
subir l’examen pratique, présente :
1° l’examen pour la catégorie D ou pour la sous-catégorie D1, s’il est
titulaire d’un permis de conduire belge, européen ou étranger visé à
l’article 23, § 2, 1° de la loi, valable pour la catégorie D ou D+E ou la
sous-catégorie D1 ou D1+E ou une catégorie ou sous-catégorie
équivalente;
2° l’examen pour la catégorie C ou pour la sous-catégorie C1, s’il est
titulaire d’un permis de conduire belge, européen ou étranger visé à
l’article 23, § 2, 1° de la loi, valable pour la catégorie C ou C+E ou la
sous-catégorie C1 ou C1+E ou pour une catégorie ou sous-catégorie
équivalente, sans l’être pour la catégorie D ou la sous-catégorie D1;
3° l’examen pour la catégorie A ou B s’il est titulaire d’un permis de
conduire belge, européen ou étranger visé à l’article 23, § 2, 1° de la loi,
valable pour la catégorie A, B ou B+E ou pour une catégorie
équivalente;
4° l’examen pour la catégorie A ou B ou pour la catégorie A3, s’il n’est
pas titulaire d’un permis de conduire ou s’il est titulaire d’un permis de
conduire belge, européen ou étranger visé à l’article 23, § 2, 1° de la loi,
valable pour la catégorie A3 ou pour une catégorie équivalente.
§ 3. L’examen pratique est subi à bord d’un cyclomoteur classe B ou
d’un véhicule de la catégorie A ou B si le candidat n’est pas titulaire
d’un permis de conduire ou à bord d’un véhicule de la catégorie ou de
la sous-catégorie pour laquelle le permis de conduire dont il est titulaire
est valable. Le véhicule doit toutefois appartenir à une des catégories ou
sous-catégories auxquelles s’applique la déchéance.
Si le permis de conduire n’est valable que pour la conduite de
certains véhicules d’une catégorie ou d’une sous-catégorie, l’examen
pratique a lieu avec un véhicule que le titulaire est autorisé à conduire.
§ 4. Le titulaire d’un permis de conduire peut, après la réussite des
examens imposés, récupérer le permis de conduire dont il est titulaire.
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1er :
1° le titulaire d’un permis de conduire qui a subi l’examen pratique
avec un cyclomoteur classe B, obtient un permis de conduire valable
pour la catégorie A3;
2° le titulaire d’un permis de conduire belge, européen ou étranger
visé à l’article 23, § 2, 1° de la loi, valable pour la catégorie C, C+E, D
ou D+E ou la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E ou pour une
catégorie ou une sous-catégorie équivalente qui a subi l’examen
pratique avec un véhicule de la catégorie A, B ou B+E obtient un permis
de conduire valable pour celles des catégories A, B et B+E pour
lesquelles le permis de conduire était validé;
3° le titulaire d’un permis de conduire belge, européen ou étranger
visé à l’article 23, § 2, 1° de la loi, valable pour la catégorie C, C+E, D
ou D+E, ou pour une catégorie ou sous-catégorie équivalente qui a subi
l’examen pratique avec un véhicule de la sous-catégorie C1, C1+E, D1
ou D1+E, obtient un permis de conduire valable pour celles des
catégories A, B et B+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E pour
lesquelles le permis de conduire était validé.

§ 5. Om toegelaten te worden tot het theoretische en het praktische
examen legt de kandidaat, die geen houder is van een Belgisch,
Europees of buitenlands rijbewijs, bedoeld in artikel 23, § 2, 1° van de
wet, een getuigschrift van theoretisch of praktisch onderricht, afgegeven door een rijschool, voor.

§ 5. Pour être admis à l’examen théorique et pratique, le candidat qui
n’est pas titulaire d’un permis de conduire belge, européen ou étranger
visé à l’article 23, § 2, 1° de la loi, présente un certificat d’enseignement
théorique ou pratique délivré par une école de conduite.

Hij legt het praktische examen af met een lesvoertuig van de
categorie A3, A of B van een rijschool.

Il présente l’examen pratique avec un véhicule d’apprentissage d’une
école de conduite et appartenant à la catégorie A3, A ou B.

Art. 73. De medische en de psychologische onderzoeken gebeuren
in de gewestelijke medico-psychologische centra van de instellingen
bedoeld in artikel 4, 5° en slaan respectievelijk op de normen en tests
aangeduid in bijlage 6.

Art. 73. Les examens médical et psychologique sont subis dans les
centres médico-psychologiques régionaux des organismes visés à
l’article 4, 5° et portent respectivement sur les normes et tests indiqués
à l’annexe 6.

De geneesheer of de psycholoog bevestigt op het deelnemingsdocument het slagen door de vermelding « geschikt » met eventueel de
toevoeging van voorwaarden of beperkingen die hij aanduidt en die, in
voorkomend geval, zullen overgenomen worden op het teruggekregen
of het verkregen rijbewijs.

Le médecin ou le psychologue atteste la réussite sur le document de
participation; il y porte la mention «apte », assortie éventuellement des
conditions ou restrictions qu’il indique et qui seront, le cas échéant,
reportées sur le permis de conduire récupéré ou obtenu.

De kandidaat die, bij twee achtereenvolgende medische of psychologische onderzoeken in hetzelfde centrum, niet geschikt werd bevonden of die de voorwaarden of beperkingen, toegevoegd aan de
geschiktheidsverklaring, betwist, ondergaat op zijn aanvraag dezelfde
onderzoeken in een ander centrum, aangewezen door de Minister of
zijn gemachtigde.

Le candidat qui n’a pas été reconnu apte lors de deux examens
médicaux ou psychologiques présentés successivement dans le même
centre, ou qui conteste les conditions ou restrictions qui assortissent la
déclaration d’aptitude, subit, à sa demande, les mêmes examens dans
un autre centre désigné par le Ministre ou son délégué.
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TITEL V. — Centraal bestand

TITRE V. — Fichier central

Art. 74. Binnen het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur wordt
een centraal bestand opgericht, dat de volgende gegevens bevat :

Art. 74. Il est créé au sein du Ministère des Communications et de
l’Infrastructure un fichier central comprenant les données suivantes :

1° de identiteit van de persoon op wie de gegevens bedoeld in 2° tot
7° betrekking hebben : naam, voornamen, adres, land van verblijf,
geboorteplaats en - datum, geslacht, nationaliteit, NIS-code van de
gemeente, alsook het identificatienummer bij het rijksregister;
2° de gegevens betreffende het rijbewijs en de als zodanig geldende
bewijzen;

1° l’identité de la personne à laquelle se rapportent les données visées
au 2° à 7° : nom, prénoms, adresse, pays de résidence, lieu et date de
naissance, sexe, nationalité, code INS de la commune ainsi que le
numéro d’identification au registre national;
2° les données relatives aux permis de conduire et aux titres qui en
tiennent lieu;
3° les données relatives aux déchéances du droit de conduire, aux
mesures mettant fin aux déchéances du droit de conduire et aux retraits
immédiats;

3° de gegevens betreffende de vervallenverklaringen van het recht tot
sturen, de maatregelen die een einde stellen aan het verval van het recht
tot sturen en de onmiddellijke intrekkingen;
4° de gegevens betreffende de herstelonderzoeken in het recht tot
sturen;
5° de gegevens betreffende de brevetten van beroepsbekwaamheid
bedoeld in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende de
voorwaarden voor de erkenning van scholen voor het besturen van
motorvoertuigen;
6° de gegevens betreffende de examinatoren :
a) het erkenningsnummer;
b) de instelling die de betrokkene aangenomen heeft en het examencentrum waartoe hij behoort;

4° les données relatives aux examens de réintégration dans le droit de
conduire;
5° les données relatives aux brevets d’aptitude professionnelle visés
à l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif aux conditions d’agrément des
écoles de conduite de véhicules à moteur;
6° les données relatives aux examinateurs :
a) le numéro d’agrément;
b) l’organisme ayant engagé l’intéressé et le centre d’examen où il est
affecté;

c) de datum van slagen voor het examen;
d) de datum van aanwerving;
e) de sancties genomen in toepassing van artikel 26;

c) la date de réussite de l’examen;
d) la date de l’engagement;
e) les sanctions prises en application de l’article 26;

7° de gegevens betreffende de bewijzen van geneeskundige schifting :

7° les données relatives aux certificats de sélection médicale :

a) de uiterste geldigheidsdatum van het document;
b) de geschiktheidsbeslissing die door de onderzoekende geneesheer
genomen is;

a) la date limite de validité du document;
b) la décision d’aptitude prise par le médecin examinateur;

c) de voorwaarden, beperkingen en aanpassingen aan het voertuig
die voorkomen op het bewijs van geneeskundige schifting;
d) het geneeskundig centrum dat het onderzoek heeft uitgevoerd met
het oog op de afgifte van een bewijs van geneeskundige schifting;
e) het dossiernummer;
8° de gegevens betreffende de vrijstellingen van de draagplicht van
de veiligheidsgordel, bedoeld in het koninklijk besluit van 1 december
1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.

c) les conditions, restrictions et aménagements au véhicule figurant
sur le certificat de sélection médicale;
d) le centre médical qui a effectué l’examen en vue de la délivrance du
certificat de sélection médicale;
e) le numéro du dossier;
8° les données relatives aux dérogations au port de la ceinture de
sécurité, visées à l’arrêté royal du 1 décembre 1975 portant règlement
général sur la police de la circulation routière.

Art. 75. De doelstellingen waarvoor de gegevens van het bestand
het onderwerp van een verwerking kunnen uitmaken zijn :

Art. 75. Les finalités pour lesquelles les données du fichier peuvent
faire l’objet d’un traitement sont :

1° de vervulling van opdrachten van inspectie en controle betreffende :
a) de afgifte van rijbewijzen en de als zodanig geldende bewijzen;

1° l’accomplissement des missions d’inspection et de contrôle :
a) de la délivrance des permis de conduire et des titres qui en tiennent
lieu;
b) des centres d’examen et des examinateurs;
c) des écoles de conduite et du personnel dirigeant et enseignant,
conformément à l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif aux conditions
d’agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur;

b) de examencentra en de examinatoren;
c) de rijscholen en het leidend en onderwijzend personeel, overeenkomstig het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende de
voorwaarden voor de erkenning van scholen voor het besturen van
motorvoertuigen;
2° de bepaling van de bedragen die door de gemeenten verschuldigd
zijn;
3° de verwezenlijking van wetenschappelijke studies en het opstellen
van algemene en naamloze statistieken;

3° la réalisation d’études scientifiques et l’établissement de statistiques globales et anonymes;

4° de opsporing van overtredingen, wanbedrijven en misdaden door
de gerechtelijke politie;

4° la recherche des contraventions, délits et crimes par la police
judiciaire;

5° de controle op de naleving van de bepalingen betreffende de
politie van het wegverkeer en de bevordering van de verkeersveiligheid;
6° de uitoefening door de politiediensten van hun opdracht van
administratieve politie;
7° de organisatie van de onderzoeken tot herstel in het recht tot
sturen, bepaald in artikel 38 van de wet;
8° de afgifte van duplicaten van bewijzen van geneeskundige
schifting;
9° het beheer van de brevetten van beroepsbekwaamheid bedoeld in
het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende de voorwaarden
voor de erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen;
10° de afgifte, door de overheid, van de rijbewijzen en de als zodanig
geldende bewijzen;
11° de wederzijdse hulp op internationaal vlak voor de toepassing
van de bepalingen betreffende de rijbewijzen en het recht tot sturen.

5° le contrôle du respect des dispositions relatives à la police de la
circulation routière et la promotion de la sécurité routière;

2° la détermination des montants dus par les communes;

6° l’exercice par les services de police de leur mission de police
administrative;
7° l’organisation des examens de réintégration dans le droit de
conduire, prévus par l’article 38 de la loi;
8° la délivrance des duplicatas des certificats de sélection médicale;
9° la gestion des brevets d’aptitude professionnelle visés à l’arrêté
royal du 23 mars 1998 relatif aux conditions d’agrément des écoles de
conduite de véhicules à moteur;
10° la délivrance, par l’autorité, des permis de conduire et des titres
qui en tiennent lieu;
11° l’entraide sur le plan international pour l’application des
dispositions en matière de permis de conduire et du droit de conduire.
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Art. 76. De gegevens bedoeld in artikel 74 mogen meegedeeld
worden aan :
1° de gerechtelijke overheden;
2° de ambtenaren van het Bestuur van de Verkeersreglementering en
van de Infrastructuur, belast met de controle van de overheden bedoeld
in artikel 7, van de examencentra en van de rijscholen.
De gegevens bedoeld in artikel 74, 1°, 2°, 3°, 4°, 7° en 8° mogen
meegedeeld worden aan de bevoegde personen aangeduid in het
koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement
op de politie van het wegverkeer.
De gegevens bedoeld in artikel 74, 1°, 2°, 3°, 4° en 7° mogen
meegedeeld worden aan de examinatoren bedoeld in artikel 26.
De gegevens bedoeld in artikel 74, 1°, 2°, 3° en 4° mogen meegedeeld
worden aan de buitenlandse overheden belast met de afgifte van
rijbewijzen of aan de buitenlandse gerechtelijke overheden. De betrokken overheid richt aan de Minister een schriftelijke en gemotiveerde
aanvraag voor controledoeleinden of voor een omwisseling van een
Belgisch rijbewijs tegen een rijbewijs van de betrokken Staat; als deze
redenen niet gefundeerd zijn of als de betrokken Staat geen normen ter
bescherming van de persoonsgegevens vastgelegd heeft, wordt de
mededeling van de gegevens geweigerd.
De gegevens bedoeld in artikel 74, 1°, 2°, 3°, 4° en 7° mogen
meegedeeld worden aan de burgemeester of aan zijn gemachtigde die
belast is met de toepassing van de bepalingen van dit besluit.
De gegevens bedoeld in artikel 74, 1°, 2°, 3°, 4°, 7° en 8° mogen
meegedeeld worden aan het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid.
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Art. 76. Les données visées à l’article 74 peuvent être communiquées
aux :
1° autorités judiciaires;
2° agents de l’Administration de la Réglementation de la Circulation
et de l’Infrastructure, chargés du contrôle des autorités visées à l’article 7, des centres d’examen et des écoles de conduite.
Les données visées à l’article 74, 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 8°, peuvent être
communiquées aux agents qualifiés désignés par l’arrêté royal du
1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la
circulation routière.
Les données visées à l’article 74, 1°, 2°, 3°, 4° et 7° peuvent être
communiquées aux examinateurs visés à l’article 26.
Les données visées à l’article 74, 1°, 2°, 3° et 4° peuvent être
communiquées aux autorités étrangères chargées de la délivrance des
permis de conduire ou aux autorités judiciaires étrangères. L’autorité
concernée adresse au Ministre une demande écrite et motivée pour des
raisons de contrôle ou d’échange du permis de conduire belge contre
un permis de conduire de l’Etat concerné; si ces raisons ne sont pas
fondées ou si l’Etat concerné n’a pas fixé de normes visant à la
protection des données à caractère personnel, la communication des
données est refusée.
Les données visées à l’article 74, 1°, 2°, 3°, 4° et 7° peuvent être
communiquées au bourgmestre ou à son délégué, chargé de l’application des dispositions du présent arrêté.
Les données visées à l’article 74, 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 8° peuvent être
communiquées à l’Institut belge pour la sécurité routière.

De gegevens bedoeld in artikel 74, 3° worden evenwel niet meer
meegedeeld wanneer de belanghebbende hersteld is in het recht tot
sturen, tenzij voor gerechtelijke en statistische doeleinden.

Les données visées à l’article 74, 3° ne sont toutefois plus communiquées lorsque l’intéressé a été réintégré dans le droit de conduire, sauf
à des fins judiciaires et statistiques.

Art. 77. De gegevens bedoeld in artikel 74, 1°, 2°, 5°, 6° en 7° worden
bewaard zonder tijdsbeperking.

Art. 77. Les données visées à l’article 74, 1°, 2°, 5°, 6° et 7° sont
conservées sans limitation de durée.

De gegevens bedoeld in artikel 74, 3° worden bewaard tot de datum
van de uitwissing van de veroordeling of van het herstel in eer en
rechten van de veroordeelde.
De gegevens bedoeld in artikel 74, 4° worden bewaard tot de datum
van het herstel in het recht tot sturen.
De gegevens bedoeld in artikel 74, 8° worden bewaard tot het
verstrijken van de vrijstelling.
TITEL VI. — Allerhande bepalingen

Les données visées à l’article 74, 3° sont conservées jusqu’à la date de
l’effacement de la condamnation ou de la réhabilitation du condamné.

Art. 78. De rijbewijzen, conform het model van bijlage 9, blijven
geldig voor het besturen van motorvoertuigen volgens de volgende
regels :

Art. 78. Les permis de conduire, conformes au modèle qui figure à
l’annexe 9, restent valables pour conduire les véhicules à moteur selon
les règles suivantes :

1° het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie A laat toe
voertuigen van de categorieën A3 en A te besturen;

1° le permis de conduire validé pour la catégorie A autorise la
conduite de véhicules des catégories A3 et A;
2° le permis de conduire validé pour la catégorie B autorise la
conduite de véhicules des catégories A3, A, B et B+E;

2° het rijbewijs geldig verklaard voor de
voertuigen van de categorieën A3, A, B en B+E
3° het rijbewijs geldig verklaard voor de
voertuigen van de categorieën A3, A, B, B+E,
subcategorieën C1 en C1+E te besturen;

categorie B laat toe
te besturen;
categorie C laat toe
C en C+E en van de

4° het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie D laat toe
voertuigen van de categorieën A3, A, B, B+E, C, C+E, D en D+E en van
de subcategorieën C1, C1+E, D1 en D1+E te besturen;
5° het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie AF laat toe
voertuigen van de categorieën A3 of A, die speciaal aangepast zijn in
functie van de handicap van de houder, te besturen; het rijbewijs geldig
verklaard voor de categorie BF laat toe voertuigen van de categorie B,
die speciaal aangepast zijn in functie van de handicap van de houder,
te besturen.
De rijbewijzen, conform het model van bijlage 10, blijven geldig voor
het besturen van motorvoertuigen volgens de volgende regels :
1° het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie A3 laat toe
voertuigen van de categorie A3 te besturen;
2° het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie A2 laat toe
voertuigen van de categorie A3 en voertuigen van de categorie A te
besturen als het rijbewijs afgegeven is sinds meer dan twee jaar of van
voertuigen van de categorie A met een vermogen van minder dan of
gelijk aan 25 kW of een vermogen/gewichtsverhouding van minder
dan of gelijk aan 0,16 kW/kg als het rijbewijs sinds minder dan twee
jaar is afgegeven;
3° het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie A1 laat toe
voertuigen van de categorieën A3 en A te besturen;

Les données visées à l’article 74, 4° sont conservées jusqu’à la date de
la réintégration dans le droit de conduire.
Les données visées à l’article 74, 8° sont conservées jusqu’à l’expiration de la dérogation.
TITRE VI. — Dispositions diverses

3° le permis de conduire validé pour la catégorie C autorise la
conduite de véhicules des catégories A3, A, B, B+E, C et C+E et des
sous-catégories C1 et C1+E;
4° le permis de conduire validé pour la catégorie D autorise la
conduite de véhicules des catégories A3, A, B, B+E, C, C+E, D et D+E
et des sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E;
5° le permis de conduire validé pour la catégorie AF autorise la
conduite de véhicules des catégories A3 ou A spécialement aménagés
en fonction du handicap du titulaire; le permis de conduire validé pour
la catégorie BF autorise la conduite de véhicules de la catégorie B
spécialement aménagés en fonction du handicap du titulaire.
Les permis de conduire conformes au modèle qui figure à l’annexe 10
restent valables pour conduire les véhicules à moteur selon les règles
suivantes :
1° le permis de conduire validé pour la catégorie A3 autorise la
conduite de véhicules de la catégorie A3;
2° le permis de conduire validé pour la catégorie A2 autorise la
conduite de véhicules de la catégorie A3 et de véhicules de la catégorie
A lorsque le permis de conduire a été délivré depuis plus de deux ans
ou de véhicules de la catégorie A d’une puissance inférieure ou égale à
25 kW ou d’un rapport poids/puissance inférieur ou égal à 0,16 kW/kg
lorsque le permis de conduire a été délivré depuis moins de deux ans;
3° le permis de conduire validé pour la catégorie A1 autorise la
conduite de véhicules des catégories A3 et A;
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4° het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie B laat toe
voertuigen van de categorieën A3 en B te besturen en voertuigen
bedoeld in artikel 20, § 2, indien het sinds tenminste twee jaar
afgegeven is;
5° het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie C laat toe
voertuigen van de categorieën A3, B en C en van de subcategorie C1 te
besturen;
6° het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie D laat toe
voertuigen van de categorieën A3, B en D en van de subcategorie D1 te
besturen;
7° het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie BE laat toe
voertuigen van de categorieën A3, B en B+E te besturen;
8° het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie CE laat toe
voertuigen van de categorieën A3, B, B+E, C en C+E en van de
subcategorieën C1 en C1+E te besturen;
9° het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie DE laat toe
voertuigen van de categorieën A3, B, B+E, D en D+E en van de
subcategorieën D1 en D1+E te besturen;
10° het rijbewijs geldig verklaard voor de categoriën CE en D laat toe
voertuigen van de categorieën A3, B, B+E, C, C+E, D en D+E en van de
subcategorieën C1, C1+E, D1 en D1+E te besturen.

4° le permis de conduire validé pour la catégorie B autorise la
conduite de véhicules des catégories A3, B et, s’il est délivré depuis
deux ans au moins, de véhicules visés à l’article 20, §2;
5° le permis de conduire validé pour la catégorie C autorise la
conduite de véhicules des catégories A3, B et C et de la sous-catégorie
C1;
6° le permis de conduire validé pour la catégorie D autorise la
conduite de véhicules des catégories A3, B et D et de la sous-catégorie
D1;
7° le permis de conduire validé pour la catégorie BE autorise la
conduite de véhicules des catégories A3, B et B+E;
8° le permis de conduire validé pour la catégorie CE autorise la
conduite de véhicules des catégories A3, B, B+E, C et C+E et des
sous-catégories C1 et C1+E;
9° le permis de conduire validé pour la catégorie DE autorise la
conduite de véhicules des catégories A3, B, B+E, D et D+E et des
sous-catégories D1 et D1+E;
10° le permis de conduire validé à la fois pour les catégories CE et D
autorise la conduite des véhicules des catégories A3, B, B+E, C, C+E, D
et D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E.

Art. 79. Wanneer, krachtens artikel 49 of artikel 50, een rijbewijs
conform het model van bijlage 1 wordt afgegeven in plaats van een
rijbewijs, conform het model van bijlage 9 of van bijlage 10, worden de
regels voorgeschreven in artikel 78 toegepast.

Art. 79. Lorsqu’en vertu de l’article 49 ou de l’article 50, un permis
de conduire conforme au modèle qui figure à l’annexe 1 est délivré en
lieu et place d’un permis de conduire conforme au modèle qui figure à
l’annexe 9 ou à l’annexe 10, il est fait application des règles prévues à
l’article 78.

De houders van een rijbewijs conform het model van bijlage 9 of van
bijlage 10, kunnen dit omwisselen tegen een rijbewijs, waarvan het
model bepaald wordt in bijlage 1. Zij verkrijgen een rijbewijs, geldig
voor dezelfde categorie of categorieën van voertuigen die zij gemachtigd waren te besturen op basis van het rijbewijs waarvan zij houder
waren, overeenkomstig de regels bepaald in artikel 78.

Les titulaires d’un permis de conduire conforme au modèle qui figure
à l’annexe 9 ou à l’annexe 10 peuvent l’échanger contre un permis de
conduire dont le modèle est déterminé à l’annexe 1. Ils obtiennent un
permis de conduire valable pour la ou les mêmes catégories de
véhicules que celles qu’ils étaient habilités à conduire sous le couvert
du permis de conduire dont ils étaient titulaires, selon les règles
prévues à l’article 78.

De personen die het bewijs leveren dat zij houder geweest zijn van
een rijbewijs, conform het model van bijlage 10, verkrijgen onder
dezelfde voorwaarden een rijbewijs waarvan het model bepaald is in
bijlage 1, volgens de regels voorgeschreven in artikel 78.
De personen, bedoeld in het tweede en derde lid, dienen bij de
overheid bedoeld in artikel 7 een aanvraag tot omwisseling in waarvan
het model bepaald wordt door de Minister.

Les personnes qui apportent la preuve qu’elles ont été titulaires d’un
permis de conduire conforme au modèle qui figure à l’annexe 10
obtiennent, aux mêmes conditions, un permis de conduire dont le
modèle est déterminé à l’annexe 1, selon les règles prévues à l’article 78.
Les personnes visées aux alinéas 2 et 3 introduisent auprès de
l’autorité visée à l’article 7, une demande d’échange dont le modèle est
déterminé par le Ministre.

Art. 80. § 1. De personen die na 25 mei 1965 en vóór 1 januari 1989
tengevolge van een herstelonderzoek hersteld zijn in het recht tot
sturen voor een of meerdere categorieën van voertuigen, dienen voor
het verkrijgen van een rijbewijs, geldig voor een of meerdere andere
categorieën van voertuigen, geen nieuw herstelonderzoek af te leggen.

Art. 80. § 1er. Les personnes réintégrées après le 25 mai 1965 et avant
le 1er janvier 1989 dans le droit de conduire, à la suite d’un examen de
réintégration, pour une ou plusieurs catégories de véhicules, ne sont
pas soumises, pour l’obtention d’un permis de conduire valable pour
une ou plusieurs autres catégories, à un nouvel examen de réintégration.

Wanneer een verval van het recht tot sturen, uitgesproken vóór de
inwerkingtreding van dit besluit, beperkt is tot bepaalde categorieën
van voertuigen, worden voor de bepaling van deze categorieën, de
regels voorgeschreven in artikel 78 toegepast.

Lorsqu’une déchéance du droit de conduire prononcée avant l’entrée
en vigueur du présent arrêté est limitée à certaines catégories de
véhicules, il est fait application, pour la détermination de ces catégories,
des règles prévues à l’article 78.
§ 2. Le titulaire d’un permis de conduire sur lequel des mentions
relatives à la déchéance du droit de conduire ont été portées avant
l’entrée en vigueur du présent arrêté peut obtenir, à la fin de la période
de déchéance et pourvu que les examens éventuellement imposés en
vertu de l’article 38 de la loi aient été réussis, un duplicata du permis de
conduire sans que les mentions de déchéance ne soient reportées sur le
document. Les dispositions des articles 50 et 51 sont d’application.

§ 2. De houder van een rijbewijs waarop vermeldingen met
betrekking tot het verval van het recht tot sturen zijn aangebracht vóór
de inwerkingtreding van dit besluit kan,bij het einde van de vervalperiode en voor zover hij geslaagd is voor de onderzoeken die hem
eventueel krachtens artikel 38 van de wet worden opgelegd, een
duplicaat van zijn rijbewijs verkrijgen zonder dat de vermeldingen van
verval worden overgenomen op het document. De bepalingen van de
artikelen 50 en 51 zijn van toepassing.
Wanneer op het rijbewijs vermeldingen voorkomen met betrekking
tot een verval van het recht tot sturen dat loopt op het ogenblik van de
inwerkingtreding van dit besluit en dat beperkt is tot sommige
categorieën van voertuigen waarvoor het rijbewijs werd afgegeven, kan
de houder een nieuw rijbewijs verkrijgen dat enkel geldig is voor de
categorieën waarop het verval niet van toepassing is overeenkomstig
de bepalingen van artikel 49. Wanneer het verval beëindigd is en na het
slagen voor de onderzoeken die hem eventueel krachtens artikel 38 van
de wet worden opgelegd, kan de houder een duplicaat van zijn
oorspronkelijk rijbewijs verkrijgen, overeenkomstig de bepalingen van
de artikelen 50 en 51.

Si le permis de conduire comporte des mentions relatives à une
déchéance du droit de conduire en cours au moment de l’entrée en
vigueur du présent arrêté et limitée à certaines catégories de véhicules
pour lesquelles le permis de conduire a été délivré, le titulaire peut
obtenir un permis de conduire valable uniquement pour les catégories
auxquelles la déchéance ne s’applique pas, conformément aux dispositions de l’article 49. Lorsque la déchéance a pris fin et, après la réussite
des examens éventuellement imposés en vertu de l’article 38 de la loi,
le titulaire peut obtenir un duplicata du permis de conduire initial,
conformément aux dispositions des articles 50 et 51.

Art. 81. De houder van een rijbewijs geldig voor de categorie A2,
bedoeld in artikel 78, tweede lid, 2° kan bij het verstrijken van een
termijn van twee jaar te rekenen vanaf de datum van afgifte van het
rijbewijs, een rijbewijs geldig voor het besturen van alle voertuigen van
de categorie A verkrijgen zonder zich te onderwerpen aan de scholing
en zonder een nieuw theoretisch en praktisch examen te moeten
afleggen. De procedure voorgeschreven in artikel 49 is van toepassing.

Art. 81. Le titulaire d’un permis de conduire valable pour la
catégorie A2, visé à l’article 78, alinéa 2, 2° peut obtenir, à l’expiration
d’un délai de deux ans à compter de la date de délivrance du permis de
conduire, un permis de conduire valable pour la conduite de tous les
véhicules de la catégorie A sans devoir se soumettre à l’apprentissage ni
subir un nouvel examen théorique et pratique. La procédure prévue à
l’article 49 est d’application.
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Art. 82. In artikel 8.2, van het koninklijk besluit van 1 december 1975
houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer,
gewijzigd door de koninklijke besluiten van 25 maart 1987 en
18 september 1991 worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° artikel 8.2, 1° wordt aangevuld met het volgende lid :
« Deze leeftijd wordt evenwel teruggebracht op :
a) 17 jaar voor de bestuurders die de opleiding « bestuurders van
autobussen en autocars » volgen in de derde graad van het secundaire
beroepsonderwijs;
b) 18 jaar voor de bestuurders van autobussen, trolleybussen en
autocars met niet meer dan 16 zitplaatsen, die van de bestuurder niet
meegerekend, die houder zijn van, en tevens bij zich hebben, een
getuigschrift van vakbekwaamheid bedoeld in artikel 59.2, afgegeven
voor het personenvervoer;
c) 18 jaar voor de bestuurders die de scholing volgen en die het
praktische examen afleggen voor het behalen van een rijbewijs geldig
voor de categorie D of D+E of voor de subcategorie D1 of D1+E,
overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van
23 maart 1998 betreffende het rijbewijs.
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Art. 82. A l’article 8. 2 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant
règlement général sur la police de la circulation routière, modifié par les
arrêtés royaux des 25 mars 1987 et 18 septembre 1991, sont apportées les
modifications suivantes :
1° l’article 8.2, 1° est complété par l’alinéa suivant :
« Toutefois, cet âge est ramené à :
a) 17 ans pour les conducteurs qui suivent la formation « conducteurs
d’autobus et d’autocars » au troisième degré de l’enseignement
secondaire professionnel;
b) 18 ans pour les conducteurs d’autobus, de trolleybus et d’autocars
n’excédant pas 16 places assises, outre le siège du conducteur, titulaires
et porteurs d’un certificat d’aptitude professionnelle visé à l’article 59.2,
délivré pour le transport de voyageurs;
c) 18 ans pour les conducteurs qui se soumettent à l’apprentissage et
présentent l’examen pratique en vue d’obtenir un permis de conduire
valable pour la catégorie D ou D+E ou pour la sous-catégorie D1 ou
D1+E, conformément aux dispositions de l’arrêté royal du 23 mars 1998
relatif au permis de conduire.

2° in het artikel 8.2, 2°, wordt het tweede lid vervangen door het
volgende lid :
« Deze leeftijd wordt evenwel teruggebracht op :
a) 17 jaar voor de bestuurders die de opleiding « bestuurders van
vrachtwagens » volgen in de derde graad van het secundaire beroepsonderwijs;
b) 18 jaar voor de bestuurders die houder zijn van, en tevens bij zich
hebben, een getuigschrift van vakbekwaamheid, bedoeld in artikel 59.2,
afgegeven voor het goederenvervoer en voor de bestuurders die een
scholing volgen en het praktische examen afleggen om, overeenkomstig
de bepalingen van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende
het rijbewijs, een rijbewijs geldig voor de categorie C of C+E te
verkrijgen; »;

« Toutefois, cet âge est ramené à :
a) 17 ans pour les conducteurs qui suivent la formation « conducteurs
poids lourds » au troisième degré de l’enseignement secondaire
professionnel;
b) 18 ans pour les conducteurs titulaires et porteurs d’un certificat
d’aptitude professionnel, visé à l’article 59.2, délivré pour le transport
de marchandises et pour les conducteurs qui se soumettent à l’apprentissage et présentent l’examen pratique en vue d’obtenir un permis de
conduire valable pour la catégorie C ou C+E, conformément aux
dispositions de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de
conduire; »;

3° in artikel 8.2, wordt 3° vervangen door de volgende bepaling :
«3° 18 jaar voor de bestuurders van andere motorvoertuigen.
Deze leeftijd wordt evenwel vastgesteld op :
a) 16 jaar voor de bestuurders van bromfietsen voor zover het
voertuig geen andere persoon dan de bestuurder vervoert, alsook voor
de bestuurders van landbouwtractoren die van de hoeve naar het veld
rijden en omgekeerd;
b) 3 maanden vóór 17 jaar voor de bestuurders die het praktische
onderricht volgen met het oog op het verkrijgen van een leervergunning bedoeld in artikel 10 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998
betreffende het rijbewijs;
c) 17 jaar voor de bestuurders die de opleiding « bestuurders van
vrachtwagens » of « bestuurders van autobussen en autocars » volgen
in de derde graad van het secundaire beroepsonderwijs of die rijden
met een leervergunning;
d) 3 maanden vóór 18 jaar voor de bestuurders die het praktische
onderricht volgen met het oog op het behalen van een rijbewijs geldig
voor de categorie A of B;

3° l’article 8.2, 3° est remplacé par la disposition suivante :
« 3° 18 ans pour les conducteurs des autres véhicules à moteur.
Toutefois, cet âge est fixé à :
a) 16 ans pour les conducteurs de cyclomoteurs pour autant que le
véhicule ne transporte pas d’autre personne que le conducteur, ainsi
que pour les conducteurs de tracteurs agricoles se rendant de la ferme
aux champs et vice versa;
b) 3 mois avant 17 ans pour les conducteurs qui suivent l’enseignement pratique en vue de l’obtention d’une licence d’apprentissage visée
à l’article 10 de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de
conduire;
c) 17 ans pour les conducteurs qui suivent la formation « conducteurs
poids lourds » ou « conducteurs d’autobus ou d’autocars » au troisième
degré de l’enseignement secondaire supérieur ou qui conduisent sous
le couvert d’une licence d’apprentissage;
d) 3 mois avant 18 ans pour les conducteurs qui suivent l’enseignement pratique en vue d’obtenir un permis de conduire valable pour la
catégorie A ou B;

e) 21 jaar voor de bestuurders van motorfietsen met een vermogen
van meer dan 25 kW of een vermogen/ gewichtsverhouding van meer
dan 0,16 kW/kg, tenzij ze sinds ten minste twee jaar houder zijn van
een rijbewijs geldig voor het besturen van motorfietsen met een
vermogen van minder of gelijk aan 25 kW of een
vermogen/gewichtsverhouding van minder of gelijk aan 0,16 kW/kg
of van een Belgisch rijbewijs geldig voor de categorie A2 of tenzij zij
houder zijn van een Belgisch rijbewijs geldig voor de categorie A1.
Deze bepaling is niet van toepassing op de gehandicapten die een
voertuig besturen uitgerust met een motor die niet toelaat zich sneller
dan stapvoets voor te bewegen; ».

e) 21 ans pour les conducteurs de motocyclettes d’une puissance
supérieure à 25 kW ou d’un rapport puissance/poids supérieur
à 0,16 kW/kg, sauf s’ils sont titulaires, depuis deux ans au moins, d’un
permis de conduire valable pour la conduite de motocyclettes d’une
puissance inférieure ou égale à 25 kW ou d’un rapport puissance/poids
inférieur ou égal à 0,16 kW/kg ou d’un permis de conduire belge
valable pour la catégorie A2 ou s’ils sont titulaires d’un permis de
conduire belge valable pour la catégorie A1.
La présente disposition n’est pas applicable aux handicapés qui
conduisent un véhicule équipé d’un moteur ne permettant pas de
circuler à une vitesse supérieure à l’allure du pas; ».

Art. 83. In artikel 59.2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 18 september 1991 en
29 mei 1996 worden de volgende wijzigingen aangebracht :

Art. 83. A l’article 59. 2 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975
portant règlement général sur la police de la circulation routière,
modifié par les arrêtés royaux des 18 septembre 1991 et 29 mai 1996,
sont apportées les modifications suivantes :

1° in het artikel 59.2 wordt b) vervangen door de volgende bepaling :
« b) de «certificats de qualification » afgegeven bij het einde van het
zesde jaar van het secundaire Franstalige beroepsonderwijs aan de
leerlingen die de opleiding «conducteurs poids lourds » of de opleiding
«conducteurs d’autobus ou d’autocars » gevolgd hebben en de
«studiegetuigschriften » van het tweede jaar van de derde graad van
het Nederlandstalige beroepsonderwijs afgegeven aan de leerlingen die
de opleiding «bestuurders van vrachtwagens » of de opleiding
«bestuurders van autobussen of autocars » gevolgd hebben »; »;

2° dans l’article 8.2, 2°, l’alinéa 2 est remplacé par l’alinéa suivant :

1° l’article 59.2, b) est remplacé par la disposition suivante :
« b) les «certificats de qualification » délivrés à l’issue de la sixième
année de l’enseignement secondaire professionnel francophone aux
élèves qui ont suivi la formation «conducteurs poids lourds » ou la
formation «conducteurs d’autobus ou d’autocars » et les «studiegetuigschriften » de la deuxième année du troisième degré de l’enseignement
professionnel néerlandophone délivrés aux élèves qui ont suivi la
formation «bestuurders van vrachtwagens » ou la formation «bestuurders van autobussen en autocars »; »;
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2° in artikel 59.2 c), worden de woorden « l’Office régional bruxellois
de l’emploi » vervangen door de woorden « l’Institut bruxellois
francophone pour la formation professionnelle ».
TITEL VII. — Opheffingsbepalingen, overgangsbepalingen
en inwerkingtreding
Art. 84. Worden opgeheven :

2° dans l’article 59.2, c), les mots « l’Office régional bruxellois de
l’emploi » sont remplacés par les mots « l’Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle ».
TITRE VII. — Dispositions abrogatoires et transitoires
et fixant vigueur
Art. 84. Sont abrogés :

1° het koninklijk besluit van 6 mei 1988 betreffende de indeling van
voertuigen in categorieën, het rijbewijs, de rechterlijke beslissingen
houdende vervallenverklaring van het recht tot sturen en de voorwaarden voor erkenning van de scholen voor het besturen van motorvoertuigen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 17 september 1988,
19 december 1988, 28 januari 1991, 18 juli 1991 en 19 juli 1993;
2° het koninklijk besluit van 20 september 1991 betreffende de
geneeskundige schifting en het geneeskundig toezicht op de bestuurders van motorvoertuigen, gewijzigd door het koninklijk besluit van
7 april 1995;
3° de voorschriften van 5 november 1964 betreffende de uitreiking
van het bij het Verdrag van 19 november 1949 nopens het wegverkeer
voorgeschreven internationale rijbewijs, gewijzigd door de voorschriften van 16 juli 1976.

1° l’arrêté royal du 6 mai 1988 relatif au classement des véhicules en
catégories, au permis de conduire, aux décisions judiciaires portant
déchéance du droit de conduire et aux conditions d’agrément des écoles
de conduite de véhicules à moteur, modifié par les arrêtés royaux des
17 septembre 1988, 19 décembre 1988, 28 janvier 1991, 18 juillet 1991 et
19 juillet 1993;
2° l’arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif à la sélection et à la
surveillance médicales des conducteurs de véhicules à moteur, modifié
par l’arrêté royal du 7 avril 1995;

Art. 85. De bewijzen van geneeskundige schifting waarvan het
model bepaald is in bijlage 11 blijven geldig tot de op het document
vermelde uiterste geldigheidsdatum voor het besturen van de voertuigen bedoeld in de artikelen 42 en 43.

Art. 85. Les certificats de sélection médicale dont le modèle est
déterminé en annexe 11 restent valables jusqu’à la date limite de
validité indiquée sur le document pour la conduite des véhicules visés
aux articles 42 et 43.

Bij het verstrijken van de geldigheid van het bewijs van geneeskundige schifting moet de houder van een rijbewijs bedoeld in artikel 42 en
43 het onderzoek voorgeschreven in artikel 42 ondergaan; hij bekomt
een nieuw rijbewijs, geldig voor de duur vermeld op het attest bedoeld
in artikel 44, § 5, zonder zich te moeten onderwerpen aan de scholing
en zonder een nieuw theoretisch en praktisch examen te moeten
afleggen. De procedure voorgeschreven in artikel 49 is van toepassing.
Voor de verloren, gestolen, beschadigde, onleesbare of tenietgegane
bewijzen van geneeskundige schifting of in geval van adresverandering
wordt een duplicaat afgegeven door de Minister of zijn gemachtigde op
vertoon van een aanvraag om duplicaat waarvan het model bepaald is
door de Minister. Voor de afgifte van een duplicaat wordt een retributie
van tweehonderd frank betaald; de aanvrager betaalt de retributie door
middel van plakzegels van het type dat voorgeschreven is voor de
inning van zegelrechten.
De aanvragen om een bewijs van geneeskundige schifting en de
voorlopige attesten afgegeven in toepassing van de bepalingen bedoeld
in artikel 84, 2° worden gelijkgesteld met het attest bepaald in artikel 44,
§ 5.

A l’expiration de la validité du certificat de sélection médicale, le
titulaire d’un permis de conduire, visé à l’article 42 et 43 est tenu de
subir l’examen prévu à l’article 42; il obtient un nouveau permis de
conduire valable pour la durée indiquée sur l’attestation visée à l’article
44, § 5, sans devoir se soumettre à l’apprentissage ni subir un nouvel
examen théorique et pratique. La procédure prévue à l’article 49 est
d’application.

3° le règlement du 5 novembre 1964 relatif à la délivrance du permis
de conduire international prévu par la Convention sur la Circulation
routière du 19 novembre 1949, modifié par le règlement du 16 juillet
1976.

Pour les certificats de sélection médicale perdus, volés, détériorés,
illisibles ou détruits ou en cas de changement d’adresse, un duplicata
est délivré par le Ministre ou son délégué sur la présentation d’une
demande de duplicata dont le modèle est déterminé par le Ministre. La
délivrance d’un duplicata donne lieu au paiement d’une redevance de
deux cents francs; cette redevance est payée par le requérant au moyen
de timbres adhésifs du type prévu pour la perception des droits de
timbres.
Les demandes de certificat de sélection médicale et les attestations
provisoires délivrées en application des dispositions visées à l’article 84,
2° sont assimilées à l’attestation prévue à l’article 44, § 5.

Art. 86. § 1. De rijbewijzen geldig voor de categorieën C, CE, D en
DE, afgegeven voor 1 januari 1989 blijven geldig gedurende een termijn
van vijf jaar, te rekenen vanaf de datum van de inwerkingtreding van
dit besluit.

Art. 86. § 1er. Les permis de conduire valables pour les catégories C,
CE, D et DE, délivrés avant le 1er janvier 1989, restent valables pendant
un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du
présent arrêté.

Het rijbewijs wordt hernieuwd op vertoon van een attest bedoeld in
artikel 44, § 5.
Een nieuw rijbewijs wordt afgegeven, overeenkomstig de procedure
voorgeschreven in artikel 49, zonder dat de aanvrager gehouden is om
zich te onderwerpen aan de scholing en een nieuw theoretisch en
praktisch examen te ondergaan.

Le permis de conduire est renouvelé sur la présentation de l’attestation visée à l’article 44, § 5.

Het nieuw rijbewijs is geldig voor de duur aangeduid op het attest
bedoeld in het tweede lid.
§ 2. De houder van een rijbewijs bedoeld in § 1, eerste lid, die een van
de vervoersdiensten bepaald in artikel 43 uitvoert, is gehouden, als hij
geen houder is van een nog geldig bewijs van geneeskundige schifting
en conform aan het model vastgesteld in bijlage 11, om een onderzoek
voorgeschreven in artikel 42 te ondergaan.

Un nouveau permis de conduire est délivré, conformément à la
procédure prévue à l’article 49, sans que le demandeur soit tenu de se
soumettre à l’apprentissage et de subir un nouvel examen théorique et
pratique.
Le nouveau permis de conduire est valable pour la durée indiquée
sur l’attestation visée à l’alinéa 2.
§ 2. Le titulaire d’un permis de conduire visé au § 1er, alinéa 1er, qui
effectue un des services de transports prévus à l’article 43 est tenu, s’il
n’est pas titulaire d’un certificat de sélection médicale en cours de
validité et conforme au modèle fixé à l’annexe 11, de subir l’examen
prévu à l’article 42.

Een nieuw rijbewijs wordt afgegeven zonder dat de aanvrager
gehouden is om zich te onderwerpen aan de scholing en zonder een
nieuw theoretisch en praktisch examen af te leggen. De procedure
voorgeschreven in artikel 49 is van toepassing.
Het nieuw rijbewijs is geldig voor de duur aangeduid op het attest
bedoeld in artikel 44, § 5.

Un nouveau permis de conduire est délivré sans que le demandeur
soit tenu de se soumettre à l’apprentissage ni de subir un nouvel
examen théorique et pratique. La procédure prévue à l’article 49 est
d’application.

Art. 87. De voorlopige rijbewijzen en de leervergunningen afgegeven
vóór de inwerkingtreding van dit besluit blijven geldig tot de op het
document vermelde uiterste geldigheidsdatum. De geldigheidsduur van het
voorlopige rijbewijs model 3 geldig voor de categorie A3, A2, A1, BE, C, CE,
D of DE, dat nog geldig is op het ogenblik van de inwerkingtreding van dit
besluit, wordt evenwel op twaalf maanden gebracht.

Art. 87. Les permis de conduire provisoires et les licences d’apprentissage délivrés avant l’entrée en vigueur du présent arrêté restent valables
jusqu’à la date limite de validité indiquée sur le document. Toutefois, la durée
de validité du permis de conduire provisoire modèle 3 valable pour la
catégorie A3, A2, A1, BE, C, CE, D ou DE, en cours de validité à la date
d’entrée en vigueur du présent arrêté, est portée à douze mois.

De houder van een voorlopig rijbewijs geldig voor de categorie A2 en
de houder van een voorlopig rijbewijs geldig voor de categorie A1 die
minder dan 21 jaar is, mogen slechts motorfietsen besturen met een
vermogen van minder of gelijk aan 25 kW of een vermogen/
gewichtsverhouding van minder of gelijk aan 0,16 kW/kg.

Le titulaire d’un permis de conduire provisoire valable pour la
catégorie A2 et le titulaire d’un permis de conduire provisoire valable
pour la catégorie A1, âgé de moins de 21 ans ne peuvent conduire que
des motocyclettes d’une puissance inférieure ou égale à 25 kW ou d’un
rapport puissance/poids inférieur ou égal à 0,16 kW/kg.

Le nouveau permis de conduire est valable pour la durée indiquée
sur l’attestation visée à l’article 44, § 5.
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In geval van afgifte van een duplicaat of van verandering van
begeleider wordt een voorlopig rijbewijs of een leervergunning conform het model van bijlage 2 of van bijlage 3 afgegeven volgens de
bepalingen voorgeschreven in artikel 78. De houder van een voorlopig
rijbewijs geldig voor de categorie A2 en de houder van een voorlopig
rijbewijs geldig voor de categorie A1, die minder dan 21 jaar is,
verkrijgen evenwel een voorlopig rijbewijs met de vermelding
« A ≤ 25 kW of ≤ 0,16 kW/kg ».

En cas de délivrance d’un duplicata ou en cas de changement de
guide, un permis de conduire provisoire ou une licence d’apprentissage, conforme aux modèles fixés à l’annexe 2 ou à l’annexe 3 est
délivré selon les règles prévues à l’article 78. Toutefois, le titulaire d’un
permis de conduire provisoire valable pour la catégorie A2 et le titulaire
d’un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie A1, âgé de
moins de 21 ans obtiennent un permis de conduire provisoire portant la
mention « A ≤ 25 kW ou ≤ 0,16kW /kg ».

Art. 88. De aanvragen om een rijbewijs, met vermelding van het
slagen voor het theoretische examen en het praktische examen,
afgegeven vóór de datum van inwerkingtreding van dit besluit laten
toe om gedurende een periode van drie jaar te rekenen vanaf die
datum, een rijbewijs te verkrijgen overeenkomstig de regels voorgeschreven in artikel 78. Evenwel, de aanvraag om een rijbewijs geldig
voor de categorie A2 en de aanvraag om een rijbewijs geldig voor de
categorie A1 waarvan de houder minder dan 21 jaar is laten toe om een
rijbewijs geldig voor de voertuigen van de categorie A met een
vermogen van minder of gelijk aan 25 kW of een
vermogen/gewichtsverhouding van minder of gelijk aan 0,16 kW/kg
te verkrijgen.

Art. 88. Les demandes de permis de conduire, avec mention de la
réussite de l’examen théorique et de l’examen pratique, délivrées avant
la date d’entrée en vigueur du présent arrêté permettent d’obtenir,
pendant un délai de trois ans à compter de cette date, un permis de
conduire selon les règles prévues à l’article 78. Toutefois, la demande
d’un permis de conduire valable pour la catégorie A2 et la demande
d’un permis de conduire valable pour la catégorie A1 dont le titulaire
est âgé de moins de 21 ans permettent d’obtenir un permis de conduire
valable pour les véhicules de la catégorie A d’une puissance inférieure
ou égale à 25 kW ou d’un rapport puissance/poids inférieur ou égal à
0,16 kW/kg.

De aanvragen om een rijbewijs, met vermelding van het slagen voor
het theoretische examen en de aanvragen om een voorlopig rijbewijs en
een leervergunning, afgegeven vóór de inwerkingtreding van dit
besluit, worden gelijkgesteld respectievelijk met de aanvragen om een
rijbewijs of met de aanvragen om een voorlopig rijbewijs of een
leervergunning, afgegeven in toepassing van de bepalingen van dit
besluit. De aanvragen om een voorlopig rijbewijs voor de categorie A2
laten toe om een voorlopig rijbewijs met de vermelding « A ≤ 25 kW of
≤ 0,16 kW/kg » te verkrijgen; dezelfde regel is van toepassing als de
aanvraag om een voorlopig rijbewijs geldig voor de categorie A1
voorgelegd wordt door een kandidaat van minder dan 21 jaar.

Les demandes de permis de conduire, avec mention de la réussite de
l’examen théorique et les demandes de permis de conduire provisoire
et de licence d’apprentissage, délivrées avant l’entrée en vigueur du
présent arrêté, sont assimilées respectivement aux demandes de permis
de conduire ou aux demandes de permis de conduire provisoire ou de
licence d’apprentissage, délivrées en application des dispositions du
présent arrêté. Les demandes de permis de conduire provisoire pour la
catégorie A2 permettent d’obtenir un permis de conduire provisoire
portant la mention « A ≤ 25 kW ou ≤ 0,16 kW/kg »; la même règle
s’applique si la demande de permis de conduire provisoire valable pour
la catégorie A1 est présentée par un candidat âgé de moins de 21 ans.

Art. 89. De houder van een buitenlands nationaal rijbewijs dat niet
beantwoordt aan de voorwaarden voorgeschreven in artikel 27, 2° en de
houder van een internationaal rijbewijs die geslaagd zijn voor de
theoretische en praktische examen vóór de inwerkingtreding van dit
besluit, verkrijgen een rijbewijs zonder dat ze onderworpen zijn aan de
scholing voorgeschreven in artikel 5, § 1.

Art. 89. Le titulaire d’un permis de conduire national étranger qui
ne répond pas aux conditions prévues à l’article 27, 2° et le titulaire d’un
permis de conduire international qui ont réussi les examens théorique
et pratique avant l’entrée en vigueur du présent arrêté obtiennent un
permis de conduire sans être soumis à l’apprentissage prévu à l’article 5, § 1er.

De houder van een voorlopig rijbewijs model 3, geldig voor de
categorie B, waarvan de geldigheid verstreken is voor de inwerkingtreding van dit besluit ten gevolge van een veroordeling tot een verval
van het recht tot sturen kan een voorlopig rijbewijs model 1 of model 2
verkrijgen.

Le titulaire d’un permis de conduire provisoire modèle 3 valable
pour la catégorie B, qui a perdu sa validité avant l’entrée en vigueur du
présent arrêté suite à une condamnation d’une déchéance du droit de
conduire peut obtenir un permis de conduire provisoire modèle 1 ou
modèle 2.

Art. 90. In afwijking van de bepalingen van artikel 38, §§ 4, 5, 6, 7 en
8 kunnen de praktische examens voor het behalen van een rijbewijs
geldig voor de categorieën B+E, C, C+E, D en D+E afgelegd worden :

Art. 90. Par dérogation aux dispositions de l’article 38, §§ 4, 5, 6, 7 et
8, les examens pratiques pour l’obtention d’un permis de conduire
valable pour les catégories B+E, C, C+E, D et D+E peuvent être subis :

1° gedurende een periode van zes maanden te rekenen vanaf de
datum van inwerkingtreding van dit besluit, onder de volgende
voorwaarden :
a) het praktische examen voor het behalen van een rijbewijs geldig
voor de categorie C mag afgelegd worden met een voertuig behorend
tot de categorie C waarvan de maximale toegelaten massa ten minste
7.000 kg is. Het voertuig moet uitgerust zijn met een tachograaf;
b) het praktische examen voor het behalen van een rijbewijs geldig
voor de categorie D mag afgelegd worden met een voertuig behorend
tot de categorie D en met ten minste 28 plaatsen, deze van de
bestuurder niet inbegrepen en waarvan de lengte ten minste 7 m is. Het
voertuig moet uitgerust zijn met een tachograaf;
c) het praktische examen voor het behalen van een rijbewijs geldig
voor de categorie B+E, C+E of D+E mag afgelegd worden met een
samenstel van voertuigen bestaande uit een trekkend voertuig behorend tot de categorie B, C of D, beantwoordend, naargelang het geval,
aan de voorwaarden voorgeschreven in artikel 38, § 3 of aan de
voorwaarden voorgeschreven in a) of b) en met een aanhangwagen
waarvan de maximale toegelaten massa meer is dan 750 kg of met een
geleed voertuig.

1° pendant un délai de six mois à compter de la date d’entrée en
vigueur du présent arrêté, aux conditions suivantes :

Als het trekkende voertuig behoort tot de categorie B, moet de
maximale toegelaten massa van het samenstel meer zijn dan 3.500 kg.

Si le véhicule tracteur appartient à la catégorie B, la masse maximale
du train de véhicules doit être supérieure à 3.500 kg.
Si le véhicule tracteur appartient à la catégorie C et s’il ne s’agit pas
d’une semi-remorque, la remorque doit avoir au moins deux essieux
dont l’écartement est supérieur à 1 m; l’un des essieux au moins doit
être un essieu directeur.

Als het trekkende voertuig behoort tot de categorie C en het geen
oplegger betreft, moet de aanhangwagen ten minste twee assen hebben
die meer dan 1 m van elkaar gelegen zijn; ten minste een van de assen
moet beweegbaar zijn.
2° gedurende een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de datum van
inwerkingtreding van dit besluit, onder de volgende voorwaarden :
a) het praktische examen voor het behalen van een rijbewijs geldig
voor de categorie B+E mag afgelegd worden met een samenstel,
bestaande uit een voertuig van de categorie B beantwoordend aan de
voorwaarden voorgeschreven in artikel 38, § 3 en een aanhangwagen,
uitgerust met een gesloten koetswerk of een huif, met een maximale

a) l’examen pratique en vue de l’obtention d’un permis de conduire
valable pour la catégorie C peut être subi à bord d’un véhicule
appartenant à la catégorie C dont la masse maximale autorisée est d’au
moins 7000 kg. Le véhicule doit être équipé d’un tachygraphe;
b) l’examen pratique en vue de l’obtention d’un permis de conduire
valable pour la catégorie D peut être subi à bord d’un véhicule
appartenant à la catégorie D et comportant au moins 28 places non
compris le siège du conducteur et dont la longueur est d’au moins 7 m.
Le véhicule doit être équipé d’un tachygraphe;
c) l’examen pratique en vue de l’obtention d’un permis de conduire
valable pour la catégorie B+E, C+E ou D+E peut être subi à bord d’un
train de véhicules composé d’un véhicule tracteur appartenant à la
catégorie B, C ou D, répondant, selon le cas, aux conditions prévues à
l’article 38, § 3 ou aux conditions prévues au a) ou b) et d’une remorque
dont la masse maximale autorisée est supérieure à 750 kg ou à bord
d’un véhicule articulé.

2° pendant un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en
vigueur du présent arrêté, aux conditions suivantes :
a) l’examen pratique en vue de l’obtention d’un permis de conduire
valable pour la catégorie B+E peut être subi à bord d’un ensemble,
composé d’un véhicule de la catégorie B répondant aux conditions
prévues à l’article 38, § 3 et d’une remorque, équipée d’une carrosserie
fermée ou d’une bâche, d’une masse maximale autorisée d’au moins
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toegelaten massa van ten minste 1.000 kg, dat niet behoort tot de
categorie B en dat, op een horizontale weg, een snelheid van ten minste
100 km/u behaalt.

1.000 kg, qui ne rentre pas dans la catégorie B et qui atteint, sur une
route en palier, une vitesse d’au moins 100 km/h.

De kast van de aanhangwagen moet beantwoorden aan de voorwaarden voorgeschreven in artikel 38, § 4, tweede lid;

La caisse de la remorque doit répondre aux conditions de l’article 38,
§ 4, alinéa 2;
b) l’examen pratique en vue de l’obtention d’un permis de conduire
valable pour la catégorie C peut être subi à bord d’un véhicule de la
catégorie C, équipé d’une carrosserie fermée ou d’une bâche, d’une
masse maximale autorisée d’au moins 10.000 kg et d’une longueur d’au
moins 7 m, qui atteint, sur une route en palier une vitesse d’au moins
80 km/h; le véhicule doit être équipé d’un tachygraphe . Le véhicule
doit avoir un chargement répondant aux conditions de l’article 38, § 5,
alinéa 3;

b) het praktische examen voor het behalen van een rijbewijs geldig
voor de categorie C mag afgelegd worden met een voertuig van de
categorie C uitgerust met een gesloten koetswerk of een huif, met een
maximale toegelaten massa van ten minste 10.000 kg en een lengte van
ten minste 7 m, dat op een horizontale weg, een snelheid van ten minste
80 km/u bereikt; het voertuig moet uitgerust zijn met een tachograaf .
Het voertuig moet een lading hebben die beantwoordt aan de
voorwaarden gesteld in artikel 38, § 5, derde lid;
c) het praktische examen voor het behalen van een rijbewijs geldig
voor de categorie C+E mag afgelegd worden
- hetzij met een geleed voertuig, uitgerust met een gesloten
koetswerk of een huif, met een maximale toegelaten massa van ten
minste 18.000 kg en een lengte van ten minste 12 m en dat, op een
horizontale weg, een snelheid van ten minste 80 km/u bereikt. Het
voertuig moet uitgerust zijn met een tachograaf;
- hetzij met een samenstel, bestaande uit een voertuig van de
categorie C bedoeld in b) en een aanhangwagen uitgerust met een
gesloten koetswerk of een huif, met een lengte van ten minste 4 meter,
dat een maximale toegelaten massa van ten minste 18.000 kg en een
lengte van ten minste 12 m heeft en dat op een horizontale weg, een
snelheid van ten minste 80 km/u bereikt;
Het geleed voertuig en het samenstel moeten een lading hebben die
beantwoordt aan de voorwaarden gesteld in artikel 38, § 6, tweede lid;
d) het praktische examen voor het behalen van een rijbewijs geldig
voor de categorie D mag afgelegd worden met een voertuig van de
categorie D waarvan de lengte niet minder mag zijn dan 9 m en dat, op
een horizontale weg, een snelheid van ten minste 80 km/u bereikt. Het
voertuig moet uitgerust zijn met een tachograaf;
e) het praktische examen voor het behalen van een rijbewijs geldig
voor de categorie D + E mag afgelegd worden met een samenstel,
bestaande uit een voertuig van de categorie D bedoeld in d) en een
aanhangwagen, uitgerust met een gesloten koetswerk of een huif,
waarvan de maximale toegelaten massa ten minste 1.250 kg is en dat,
op een horizontale weg, een snelheid van ten minste 80 km/u bereikt.
Art. 91. Treden in werking op 1 oktober 1998 :

c) l’examen pratique en vue de l’obtention d’un permis de conduire
valable pour la catégorie C+E peut être subi
- soit à bord d’un véhicule articulé, équipé d’une carrosserie fermée
ou d’une bâche, d’une masse maximale autorisée d’au moins 18.000 kg
et d’une longueur d’au moins 12 m et qui atteint, sur une route en
palier, une vitesse d’au moins 80 km/h. Le véhicule doit être équipé
d’un tachygraphe;
- soit à bord d’un ensemble, composé d’un véhicule de la catégorie C
visé au b) et d’une remorque, équipée d’une carrosserie fermée ou
d’une bâche, d’une longueur d’au moins 4 m, qui a une masse
maximale autorisée d’au moins 18.000 kg et une longueur d’au moins
12 m et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d’au moins
80 km/h;
Le véhicule articulé et l’ensemble doivent avoir un chargement
répondant aux conditions de l’article 38, § 6, alinéa 2;
d) l’examen pratique en vue de l’obtention d’un permis de conduire
valable pour la catégorie D peut être subi à bord d’un véhicule de la
catégorie D dont la longueur ne sera pas inférieure à 9 m et qui atteint,
sur une route en palier, une vitesse d’au moins 80 km/h. Le véhicule
doit être équipé d’un tachygraphe;
e) l’examen pratique en vue de l’obtention d’un permis de conduire
valable pour la catégorie D + E peut être subi à bord d’un ensemble,
composé d’un véhicule de la catégorie D visé au d) et d’une remorque,
équipée d’une carrosserie fermée ou d’une bâche, dont la masse
maximale autorisée est d’au moins 1.250 kg et qui atteint, sur une route
en palier, une vitesse d’au moins 80 km/h.
Art. 91. Entrent en vigueur le 1er octobre 1998 :

1° de artikelen 23 en 36 van de wet van 18 juli 1990 tot wijziging van
de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op
16 maart 1968 en de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische
eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan,
evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen;
2° dit besluit.

1° les articles 23 et 36 de la loi du 18 juillet 1990 modifiant la loi
relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968
et la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles
doit répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi
que les accessoires de sécurité;
2° le présent arrêté.

Art. 92. Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Onze Minister van
Volksgezondheid, Onze Minister van Buitenlandse Zaken, Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Onze Minister van Justitie, Onze
Minister van Landsverdediging en Onze Staatssecretaris voor Veiligheid zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit
besluit.

Art. 92. Notre Ministre de l’Intérieur, Notre Ministre de la Santé
publique, Notre Ministre des Affaires étrangères, Notre Ministre de
l’Emploi et du Travail, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de la
Défense nationale et Notre Secrétaire d’Etat à la Sécurité sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Gegeven te Brussel, 23 maart 1998.

Donné à Bruxelles, le 23 mars 1998.

ALBERT

ALBERT

Van Koningswege :

Par le Roi :

De Minister van Binnenlandse Zaken,
J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de l’Intérieur,
J. VANDE LANOTTE

De Minister van Volksgezondheid,
M. COLLA

Le Ministre de la Santé publique,
M. COLLA

De Minister van Buitenlandse Zaken,
E. DE RYCKE

Le Ministre des Affaires étrangères,
E. DE RYCKE

De Minister van Tewerkstelling en Arbeid,
Mevr. M. SMET

La Ministre de l’Emploi et du Travail,
Mme M. SMET

De Minister van Justitie,
S. DE CLERCK

Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK

De Minister van Landsverdediging,
J.P. PONCELET

Le Ministre de la Défense nationale,
J.P. PONCELET

De Staatssecretaris voor Veiligheid,
J. PEETERS

Le Secrétaire d’Etat à la Sécurité,
J. PEETERS
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Vu pour être annexé à l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis
de conduire.

ALBERT

ALBERT

Van Koningswege :

Par le Roi :

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Le Ministre de l’Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

J. VANDE LANOTTE

De Minister van Volksgezondheid,

Le Ministre de la Santé publique,

M. COLLA

M. COLLA

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Le Ministre des Affaires étrangères,

E. DE RYCKE

E. DE RYCKE

De Minister van Tewerkstelling en Arbeid,

La Ministre de l’Emploi et du Travail,

Mevr. M. SMET

Mme M. SMET

De Minister van Justitie,

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

S. DE CLERCK

De Minister van Landsverdediging,

Le Ministre de la Défense nationale,

J.P. PONCELET

J.P. PONCELET

De Staatssecretaris voor Veiligheid,

Le Secrétaire d’Etat à la Sécurité,

J. PEETERS

J. PEETERS
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Gezien om gevoegd te worden bij het koninklijk besluit van
23 maart 1998 betreffende het rijbewijs.

Vu pour être annexé à l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis
de conduire.

ALBERT

ALBERT

Van Koningswege :

Par le Roi :

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Le Ministre de l’Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

J. VANDE LANOTTE

De Minister van Volksgezondheid,

Le Ministre de la Santé publique,

M. COLLA

M. COLLA

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Le Ministre des Affaires étrangères,

E. DE RYCKE

E. DE RYCKE

De Minister van Tewerkstelling en Arbeid,

La Ministre de l’Emploi et du Travail,

Mevr. M. SMET

Mme M. SMET

De Minister van Justitie,

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

S. DE CLERCK

De Minister van Landsverdediging,

Le Ministre de la Défense nationale,

J.P. PONCELET

J.P. PONCELET

De Staatssecretaris voor Veiligheid,

Le Secrétaire d’Etat à la Sécurité,

J. PEETERS

J. PEETERS
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Vu pour être annexé à l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis
de conduire.

ALBERT

ALBERT

Van Koningswege :

Par le Roi :

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Le Ministre de l’Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

J. VANDE LANOTTE

De Minister van Volksgezondheid,

Le Ministre de la Santé publique,

M. COLLA

M. COLLA

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Le Ministre des Affaires étrangères,

E. DE RYCKE

E. DE RYCKE

De Minister van Tewerkstelling en Arbeid,

La Ministre de l’Emploi et du Travail,

Mevr. M. SMET

Mme M. SMET

De Minister van Justitie,

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

S. DE CLERCK

De Minister van Landsverdediging,

Le Ministre de la Défense nationale,

J.P. PONCELET

J.P. PONCELET

De Staatssecretaris voor Veiligheid,

Le Secrétaire d’Etat à la Sécurité,

J. PEETERS

J. PEETERS
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Bijlage 4 bij het koninklijk besluit van 23 maart 1998
betreffende het rijbewijs
A. Stof voor het theoretisch examen
a. Examenstof gemeenschappelijk voor alle categorieën van voertuigen
1. Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op
16 maart 1968, en de wijzigingen van kracht op de dag van het examen;
2. Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer en de wijzigingen van
kracht op de dag van het examen;
3. Koninklijk besluit van 7 april 1976 tot aanwijzing van de zware
overtredingen van het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en de wijzigingen van kracht op de dag van het examen;
4. Het belang van de oplettendheid en van de houding ten opzichte
van andere weggebruikers;
5. Waarneming, beoordeling en reactie, met name reactietijd, en
gedragsveranderingen bij de bestuurder ten gevolge van alcohol, drugs
en geneesmiddelen, gemoedsgesteldheid en vermoeidheid;
6. De belangrijkste principes voor het bewaren van afstand, remafstand
en wegligging van het voertuig in uiteenlopende weers- en wegomstandigheden;
7. Rijrisico’s in verband met verschillende wegomstandigheden, in
het bijzonder veranderingen ten gevolge van de weerstoestand en het
tijdstip van de dag of de nacht;
8. Specifieke risico’s in verband met de onervarenheid van andere
weggebruikers en de deelneming aan het verkeer door de meest
kwetsbare categorieën, zoals kinderen, voetgangers, fietsers en personen die in hun mobiliteit gehinderd zijn;
9. Risico’s in verband met het verkeer en het besturen van diverse
voertuigtypes en in verband met het verschillende gezichtsveld van de
bestuurders van deze voertuigen;
10. Reglementering met betrekking tot administratieve bescheiden in
verband met het gebruik van het voertuig;
11. Algemene regels voor de door de bestuurder te volgen gedragslijn
bij ongevallen (plaatsen van de gevarendriehoek, waarschuwen, enz.)
en maatregelen die hij in voorkomend geval kan nemen om hulp te
verlenen aan verkeersslachtoffers;
12. Veiligheidseisen met betrekking tot het laden van het voertuig en
de vervoerde personen;
13. De mechanische onderdelen die voor de rijveiligheid van belang
zijn : in staat zijn de meest voorkomende defecten te ontdekken die
zich met name kunnen voordoen aan stuurinrichting, ophanging,
remmen, banden, verlichting en richtingaanwijzers, reflectoren, achteruitkijkspiegels, ruitesproeiers en ruitewissers, uitlaat en veiligheidsgordels;
14. Veiligheidsinrichtingen van de voertuigen, met name gebruik van
de veiligheidsgordels en veiligheidsvoorzieningen voor kinderen;
15. Regels voor het milieu-vriendelijk gebruik van het voertuig
(alleen claxonneren indien nodig, matig brandstofgebruik, beperking
van uitlaatgassen, enz.).

b. Specifieke stof
1. Categorie A : bewaren van het evenwicht bij het vervoer van een
passagier.

Annexe 4 à l’arrêté royal du 23 mars 1998
relatif au permis de conduire
A. Matières de l’examen théorique
a) Matières communes à toutes les catégories de véhicules :
1. Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le
16 mars 1968, avec les modifications en vigueur le jour de l’examen;
2. Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la
police de la circulation routière avec les modifications en vigueur le jour
de l’examen;
3. Arrêté royal du 7 avril 1976 désignant les infractions graves au
règlement général sur la police de la circulation routière avec les
modifications en vigueur le jour de l’examen;
4. Importance de la vigilance et des attitudes à l’égard des autres
usagers;
5. Fonctions de perception, d’évaluation et de décision, notamment
temps de réaction, et modification des comportements du conducteur
liés aux effets de l’alcool, des drogues et des médicaments, des états
émotionnels et de la fatigue;
6. Principes les plus importants afférents au respect des distances, à
la distance de freinage et à la tenue de route du véhicule dans diverses
conditions météorologiques et d’état des chaussées;
7. Risques de conduite liés aux différents états de la chaussée et
notamment leurs variations avec les conditions atmosphériques, l’heure
du jour ou de la nuit;
8. Risques spécifiques liés à l’inexpérience d’autres usagers de la
route et à la participation dans la circulation des catégories d’usagers
les plus vulnérables tels que les enfants, les piétons, les cyclistes et les
personnes à mobilité réduite;
9. Risques inhérents à la circulation et à la conduite de divers types
de véhicules et aux différentes conditions de visibilité de leurs
conducteurs;
10. Réglementation relative aux documents administratifs liés à
l’utilisation du véhicule;
11. Règles générales spécifiant le comportement que doit adopter le
conducteur en cas d’accident (placement du triangle de danger, alerter,
etc.) et mesures qu’il peut prendre, le cas échéant, pour venir en aide
aux victimes d’accidents de la route;
12. Facteurs de sécurité concernant le chargement du véhicule et les
personnes transportées;
13. Eléments mécaniques liés à la sécurité de la conduite : pouvoir
détecter les défectuosités les plus courantes pouvant affecter notamment le système de direction, de suspension, de freinage, les pneus, les
feux et indicateurs de direction, les catadioptres, les rétroviseurs, les
lave-glaces et essuie-glaces, le système d’échappement et les ceintures
de sécurité;
14. Equipements de sécurité des véhicules, notamment utilisation des
ceintures de sécurité et équipements de sécurité concernant les enfants;
15. Règles d’utilisation du véhicule en relation avec le respect de
l’environnement (utilisation pertinente des avertisseurs sonores, consommation de carburant modérée, limitation des émissions polluantes,
etc...).
b. Matières spécifiques
1. Catégorie A : conservation de l’équilibre lors du transport d’un
passager.

2. Categorie C en subcategorie C1 :

2. Catégorie C et sous-catégorie C1 :

— reglementering inzake gewichten en afmetingen;

— réglementation en matière de poids et dimensions;

— voorschriften inzake rij- en rusttijden;

— réglementation relative aux heures de conduite et de repos;

— beginselen van de werking van de remsystemen en de vertrager;
— beperking van het gezichtsveld die voor de bestuurder en de
andere weggebruikers door de kenmerken van het voertuig wordt
veroorzaakt;
—invloed van de wind op de baan van het voertuig;
— voorzorgen te nemen bij inhaalmanoeuvres als gevolg van de
risico’s van opspattend water en slijk.

— principes de fonctionnement des systèmes de freinage et de
ralentisseur;
— gêne de la visibilité causée, pour le conducteur et pour les autres
usagers, par les caractéristiques du véhicule;
— influence du vent sur la trajectoire du véhicule;
— précautions à prendre lors des dépassements à cause des risques
liés aux projections d’eau et de boue.
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3. Categorie D en subcategorie D1 :
voorschriften inzake rij- en rusttijden;
reglementaire voorschriften met betrekking tot de vervoerde personen;
beperking van het gezichtsveld, die voor de bestuurder en de
medeweggebruikers door de kenmerken van het voertuig wordt
veroorzaakt;
invloed van de wind op de baan van het voertuig;
bij inhaalmanoeuvres te nemen voorzorgen wegens de risico’s van
opspattend water en slijk.

3. Catégorie D et sous-catégorie D1 :
réglementation relative aux heures de conduite et de repos;
prescriptions réglementaires relatives aux personnes transportées;
gêne de la visibilité causée, pour le conducteur et pour les autres
usagers, par les caractéristiques du véhicule;
influence du vent sur la trajectoire du véhicule;
précautions à prendre lors des dépassements à cause des risques liés
aux projections d’eau et de boue.

B. Wijze van beoordeling

B. Mode de cotation

Maximum aantal punten : 40.

Maximum de points : 40.

Minimum vereist om te slagen : 32.

Minimum requis pour réussir : 32.

Wanneer de kandidaat echter ten minste twee verkeerde antwoorden
geeft op vragen betreffende de zware overtredingen die zijn opgesomd
in het koninklijk besluit van 7 april 1976 tot aanwijzing van de zware
overtredingen van het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer, is hij niet geslaagd.
C. Wijze van verbetering
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Toutefois, deux réponses fautives au moins à des questions relatives
aux infractions graves énumérées dans l’arrêté royal du 7 avril 1976
désignant les infractions graves au règlement général sur la police de la
circulation routière, entraı̂nent l’échec à l’examen.

C. Mode de correction

De Minister of zijn gemachtigde bepaalt de procedure tot verbetering
van het theoretische examen.

Le Ministre ou son délégué détermine la procédure de correction de
l’examen théorique.

Gezien om gevoegd te worden bij het koninklijk besluit van
23 maart 1998 betreffende het rijbewijs.

Vu pour être annexé à l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis
de conduire.

ALBERT

ALBERT

Van Koningswege :

Par le Roi :

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Le Ministre de l’Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

J. VANDE LANOTTE

De Minister van Volksgezondheid,

Le Ministre de la Santé publique,

M. COLLA

M. COLLA

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Le Ministre des Affaires étrangères,

E. DE RYCKE

E. DE RYCKE

De Minister van Tewerkstelling en Arbeid,

La Ministre de l’Emploi et du Travail,

Mevr. M. SMET

Mme M. SMET

De Minister van Justitie,

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

S. DE CLERCK

De Minister van Landsverdediging,

Le Ministre de la Défense nationale,

J.P. PONCELET

J.P. PONCELET

De Staatssecretaris voor Veiligheid,

Le Secrétaire d’Etat à la Sécurité,

J. PEETERS

J. PEETERS
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Bijlage 5 bij het koninklijk besluit van 13 maart 1998 betreffende het
rijbewijs

Annexe 5 à l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire

PRAKTISCH EXAMEN : EXAMEN INZAKE RIJVAARDIGHEID
EN RIJGEDRAG
I. Proef op een terrein buiten het verkeer
a) Plaats en hantering van de bedieningsorganen :
1. voorwielrem;
2. achterwielrem;
3. keuze van de versnellingen;
4. aan- en uitschakelaar van de motor;
5. gashandgreep;
6. geluidstoestel;
7. richtingaanwijzers;
8. schakelaar en verklikkerlichtjes voor de lichten (standlichten dimlichten - grootlichten);
9. zijdelingse steunvoet of centrale steunvoet naar keuze van de
kandidaat;
10. ruitewissers;
11. gebruik van de tachograaf.
Categorie A3, A = 1 tot 9;
Categorieën A3 (met meer dan twee wielen), B en B+E = 6, 7, 8, 10;
Categorieën C, C+E, D en D+E en subcategorieën C1, C1+E, D1 en
D1+E = 6, 7, 8, 10, 11.
b) Manoeuvres :
1. rechts parkeren tussen twee voertuigen;
2. halve draai, links of rechts, binnen een beperkte ruimte;
3. links of rechts draaiend achteruit in een garage rijden en er vooruit
uitrijden in de andere richting draaiend;
4. in rechte lijn achteruit rijden;
5. links of rechts draaiend vooruit in een garage rijden en er achteruit
uitrijden in de andere richting draaiend;
6. achteruitrijden tot tegen een laadkaai;
7. opstellen tegen stoep;
8. achteruitrijdend een bocht maken;
9. slalom;
10. plots remmen;
11. in lussen rijden;
12. over een smalle plank rijden met geringe snelheid;
13. koppeling, ontkoppeling van de aanhangwagen;
14. stapvoets rijden tussen twee evenwijdige lijnen over een afstand
van 10 meter;
15. de motorfiets op de standaard plaatsen en parkeren; daarna de
motorfiets van de standaard halen, om met de motorfiets al lopend,
zonder behulp van de motor, een U-draai te maken.
Categorie A3 = de manoeuvres voorzien onder 9, 10, 11, 12;
Categorie A = de manoeuvres voorzien onder 9, 10, 11, 12, 14, 15;
Categorieën A3 (met meer dan twee wielen) en B = 1, 2, 4, 5;
Categorie C en subcategorie C1 = 1, 3, 4, 6;
Categorie D en subcategorie D1 = 1, 3, 4, 7;
Categorieën B+E, C+E en D+E en subcategorieën C1+E en D1+E = 4,
6, 7, 8, 13.

EXAMEN PRATIQUE : EPREUVE DE CONTROLE DES APTITUDES ET DES COMPORTEMENTS
I. Epreuve sur un terrain isolé de la circulation
a) Emplacement et utilisation des commandes suivantes :
1. frein avant;
2. frein arrière;
3. sélecteur de vitesses;
4. coupe-circuit du moteur;
5. accélérateur;
6. avertisseur sonore;
7. indicateurs de direction;
8. interrupteur et témoins pour les feux (position, croisement, route);

II. Proef op de openbare weg : alle categorieën van voertuigen
Beoordeling van het rijgedrag volgens de hierna vermelde rubrieken :
bediening van het voertuig en gebruik van de achteruitkijkspiegels
en de veiligheidsgordel;
plaats op de openbare weg;
bochten;
kruisen en inhalen;
richtingsveranderingen;
voorrang;
verkeerslichten en bevelen, verkeersborden en wegmarkeringen;
snelheid en verkeersinzicht;
starten op een helling;
het gedrag ten overstaan van andere weggebruikers en het voldoende afstand houden tussen de voertuigen;
in acht nemen van de signalisatie met betrekking tot deze rubrieken;
gedrag ter voorkoming van ongevallen.

9. béquille latérale ou centrale au choix du candidat;
10. essuie-glaces;
11. utilisation du tachygraphe.
Catégories A3, A = 1 à 9;
Catégories A3 (à plus de deux roues), B et B + E, = 6, 7, 8, 10;
Catégories C, C+E, D et D+E et sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E
= 6, 7, 8, 10, 11.
b) Manoeuvres :
1. stationnement entre deux véhicules à droite;
2. demi-tour à gauche ou à droite sur un espace limité;
3. en virant à gauche ou à droite, pénétrer en marche arrière dans un
garage et en sortir en marche avant dans l’autre sens;
4. marche arrière en ligne droite;
5. en virant à gauche ou à droite, pénétrer en marche avant dans un
garage et en sortir en marche arrière dans l’autre sens;
6. recul à quai;
7. rangement le long du trottoir;
8. virage en marche arrière;
9. slalom;
10. freinage d’urgence;
11. parcours en boucles;
12. passage sur une planche étroite, à faible allure;
13. accouplement - désaccouplement de la remorque;
14. rouler au pas entre deux lignes parallèles sur une distance de
10 mètres;
15. garer la motocyclette en la mettant sur sa béquille; ensuite
débéquiller et faire un demi-tour en U en conduisant le véhicule à la
main.
Catégorie A3 = les manoeuvres visées sous 9, 10, 11, 12;
Catégorie A = les manoeuvres visées sous 9, 10, 11, 12, 14, 15;
Catégories A3 (à plus de deux roues) et B = 1, 2, 4, 5;
Catégorie C et sous-catégorie C1 : 1, 3, 4, 6;
Catégorie D et sous-catégorie D1 : 1, 3, 4, 7;
Catégories B+E, C+E et D+E et sous-catégories C1+E et D1+E = 4, 6,
7, 8, 13.
II. Epreuve sur la voie publique : toutes catégories de véhicules
Appréciation de la conduite en observant les rubriques suivantes :
utilisation du véhicule et utilisation des rétroviseurs et de la ceinture
de sécurité;
place sur la chaussée;
virages;
croisements et dépassements;
changements de direction;
priorité;
signaux lumineux et injonctions, signaux routiers et marques routières;
vitesse et sens du trafic;
démarrage en côte;
comportement vis-à-vis d’autres usagers et respect des distances
entre les véhicules;
observation de la signalisation qui se rapporte à ces rubriques;
comportement de nature à éviter les accidents.
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III. Wijze van beoordeling van het examen
Het examen bestaat uit twee proeven :

III. Mode de cotation de l’examen
L’examen est divisé en deux épreuves :

a) proef op een terrein buiten het verkeer.

a) épreuve sur un terrain isolé de la circulation.

De proef wordt stopgezet indien de kandidaat niet voldoende
vertrouwd is met de plaats en de hantering van de bedieningsorganen.
De manoeuvres worden beoordeeld met : «goed», « voorbehoud »,
« onvoldoende » of «slecht».
De kandidaat wordt uitgesteld indien :
— een manoeuvre wordt beoordeeld met « slecht »;
— twee manoeuvres worden beoordeeld met « onvoldoende »;
— een manoeuvre wordt beoordeeld met « onvoldoende » en twee
met « voorbehoud »;
— drie manoeuvres worden beoordeeld met « voorbehoud »;
b) proef op de openbare weg

13549

L’épreuve est arrêtée si le candidat n’est pas suffisamment familiarisé
avec l’emplacement et l’utilisation de commandes.
Les manoeuvres sont cotées par les mentions : « satisfaisant »,
« réserve », « insuffisant » ou « mauvais ».
Le candidat est ajourné si :
— une manoeuvre est cotée « mauvais »;
— deux manoeuvres sont cotées « insuffisant »;
— une manoeuvre est cotée « insuffisant » et deux « réserve »;
— trois manoeuvres sont cotées « réserve »;
b) épreuve sur la voie publique

Elk der rubrieken, vermeld onder II wordt beoordeeld met :
« goed », « voorbehoud », « onvoldoende » of « slecht ».
De kandidaat wordt uitgesteld indien :
— een rubriek beoordeeld wordt met « slecht »;
— twee rubrieken beoordeeld worden met « onvoldoende »;
— een rubriek beoordeeld wordt met « onvoldoende » en twee met
« voorbehoud »;
— vier rubrieken beoordeeld worden met « voorbehoud »;
— rijfouten of gevaarlijk rijgedrag, de veiligheid van het examenvoertuig, de passagiers of de andere weggebruikers direct in gevaar
brengen.

Chacune des rubriques, visées sous II, est cotée par les mentions
« satisfaisant », « réserve », « insuffisant » ou « mauvais ».
Le candidat est ajourné si :
— une rubrique est cotée « mauvais »;
— deux rubriques sont cotées « insuffisant »;
— une rubrique est cotée « insuffisant » et deux « réserve »;

Gezien om gevoegd te worden bij het koninklijk besluit van
23 maart 1998 betreffende het rijbewijs.

Vu pour être annexé à l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis
de conduire.

ALBERT

ALBERT

Van Koningswege :

Par le Roi :

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Le Ministre de l’Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

J. VANDE LANOTTE

De Minister van Volksgezondheid,

Le Ministre de la Santé publique,

M. COLLA

M. COLLA

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Le Ministre des Affaires étrangères,

E. DE RYCKE

E. DE RYCKE

De Minister van Tewerkstelling en Arbeid,

La Ministre de l’Emploi et du Travail,

Mevr. M. SMET

Mme M. SMET

De Minister van Justitie,

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

S. DE CLERCK

De Minister van Landsverdediging,

Le Ministre de la Défense nationale,

J.P. PONCELET

J.P. PONCELET

De Staatssecretaris voor Veiligheid,

Le Secrétaire d’Etat à la Sécurité,

J. PEETERS

J. PEETERS

— quatre rubriques sont cotées « réserve »;
— des erreurs de conduite ou un comportement dangereux mettent
en cause la sécurité immédiate du véhicule d’examen, de ses passagers
ou des autres usagers de la route.
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Bijlage 6 bij het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs
MINIMUMNORMEN EN ATTESTEN INZAKE DE LICHAMELIJKE EN GEESTELIJKE GESCHIKTHEID
VOOR HET BESTUREN VAN EEN MOTORVOERTUIG
I.

Deze bijlage beschrijft de functionele stoornissen en aandoeningen die de uitsluiting tot gevolg hebben en
de geneeskundige normen waaraan de kandidaat voor een rijbewijs, een voorlopig rijbewijs of een
leervergunning en de houder van een rijbewijs, moeten voldoen

1.

Voor de toepassing van deze bijlage wordt verstaan onder :
1°
« kandidaat » : de persoon die een rijbewijs, een voorlopig rijbewijs of een leervergunning aanvraagt, die
om de verlenging van een rijbewijs verzoekt of de houder van een rijbewijs van wie de lichamelijke of
geestelijke toestand niet meer in overeenstemming is met de in deze bijlage vermelde minimumnormen;
2°
« kandidaat van groep 1 » : de kandidaat voor het rijbewijs geldig voor het besturen van voertuigen van
de categorie A3, A, B of B+E;
3°
« kandidaat van groep 2 » : de kandidaat voor het rijbewijs geldig voor het besturen van voertuigen van
de categorie C, C+E, D of D+E, of van de subcategorie C1, C1+E, D1 of D1+E en de bestuurders van
voertuigen bedoeld in artikel 43 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs;
Om rijgeschikt te worden verklaard, dient de kandidaat aan de in deze bijlage voorgeschreven minimumnormen
te voldoen en vrij te zijn van elke in deze bijlage opgenomen lichamelijke of geestelijke aandoening of afwijking,
die zijn functionele mogelijkheden zodanig beperkt dat hij een gevaar kan opleveren voor de veiligheid bij het
besturen van een motorvoertuig.
De rijgeschiktheid wordt bepaald na een grondig geneeskundig onderzoek waarbij alle middelen, die de
geneeskunde biedt, aangewend kunnen worden.
De geneesheer houdt bij de 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
functiestoornissen of aandoeningen.

2.

3.

II.
Normen betreffende de fysieke en geestelijke geschiktheid
1.
Neurologische aandoeningen
1.1. Normen voor de kandidaten van groep 1
1.1.1
Voor de kandidaten met een neurologische aandoening bepaalt de neuroloog de rijgeschiktheid en de
geldigheidsduur ervan.
Indien de kandidaat een neurologische aandoening heeft die zich uit door een verminderde functionele
vaardigheid om veilig een motorvoertuig te besturen, wordt de rijgeschiktheid en de geldigheidsduur
ervan bepaald door de geneesheer van het centrum bedoeld in artikel 45 van het koninklijk besluit van
23 maart 1998 betreffende het rijbewijs.
1.1.2.
De kandidaat die lijdt aan een aandoening van het centraal of het perifeer zenuwstelsel waardoor een acute
stoornis in de hersenfuncties veroorzaakt kan worden met een plotseling bewustzijnsverlies of een
plotseling onvermogen van de kandidaat tot gevolg, is niet rijgeschikt.
1.1.3.
De kandidaat wiens functionele vaardigheden zijn aangetast door een heelkundige ingreep, wegens een
intracraniële aandoening, of die een cerebrovasculaire aandoening heeft gehad, kan ten vroegste zes
maanden na het optreden van de functiestoornis rijgeschikt worden verklaard.
1.1.4.
De kandidaat met een evolutieve aandoening met invloed op de functionele vaardigheden om veilig een
motorvoertuig te besturen wordt aan een regelmatig onderzoek onderworpen. De geldigheidsduur van de
rijgeschiktheid kan maximaal vijf jaar bedragen tot de leeftijd van 50 jaar en maximaal drie jaar vanaf deze
leeftijd.
1.1.5.
Bij de beoordeling van sensibele of motorische stoornissen of van evenwichts- of coördinatiestoornissen
veroorzaakt door een aandoening van het centraal of het perifeer zenuwstelsel, wordt rekening gehouden
met de functionele gevolgen en de mogelijke progressie van de aandoening.
1.1.6.
De kandidaat met een lichamelijke, geestelijke of cognitieve ontwikkelingsstoornis of verworven stoornis,
ook als die het gevolg is van een verouderingsproces en die zich uit in een belangrijke afwijking in
gedragingen, een stoornis in het oordeels-, aanpassings- of perceptievermogen of die de psychomotorische
reacties van de kandidaat verstoort is niet rijgeschikt.
De kandidaat kan rijgeschikt worden verklaard indien hij minstens zes maanden vrij is van genoemde
stoornissen.
De geldigheidsduur van de rijgeschiktheid bedraagt maximaal een jaar.
1.2. Normen voor de kandidaten van groep 2
De kandidaat kan rijgeschikt worden verklaard wanneer hij minstens een jaar vrij is van belangrijke
neurologische afwijkingen. Een verslag van een neuroloog is vereist.
2.
Geestelijke aandoeningen
2.1. Normen voor de kandidaten van groep 1
2.1.1.
De geneesheer, gekozen door de kandidaat, verwijst deze naar een psychiater voor het inwinnen van het
psychiatrisch advies betreffende de rijgeschiktheid en de geldigheidsduur ervan.
2.1.2.
De kandidaat die een geestelijke aandoening heeft die een plotselinge bewustzijnsstoornis, een
dissociatieve of een acute stoornis van de hersenfuncties kan veroorzaken, zich uitend in een belangrijke
afwijking in het gedrag, een plotseling functieverlies, stoornissen in het oordeels-, aanpassings- of
perceptievermogen of de psychomotorische reacties van de kandidaat verstoren is niet rijgeschikt.
2.1.3.
De kandidaat kan rijgeschikt worden verklaard indien hij minstens zes maanden vrij is van de in 2.1.2.
bedoelde stoornissen.
De geldigheidsduur van de rijgeschiktheid bedraagt maximaal een jaar.
2.1.4.
De kandidaat met schizofrenie kan rijgeschikt worden verklaard wanneer hij tenminste twee jaar recidief
vrij is, voldoende ziekte-inzicht heeft en de defecttoestand van lichte aard is. De geldigheidsduur van de
rijgeschiktheid bedraagt maximaal drie jaar.
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2.1.5.

De kandidaat met waanstoornissen zonder onberekenbaar, agressief of impulsief gedrag en wiens
rijgedrag niet beı̈nvloed wordt door de medicatie, kan rijgeschikt worden verklaard.
De geldigheidsduur van de rijgeschiktheid bedraagt maximaal een jaar.
2.1.6.
De kandidaat met een tijdelijke, belangrijke of een regelmatig terugkerende stemmingsstoornis van het
manische, het depressieve of het gemengde type, is niet rijgeschikt. Indien de kandidaat onder regelmatig
geneeskundig toezicht staat, een volledig inzicht in zijn aandoening heeft en minstens zes maand recidief
vrij is, kan hij rijgeschikt worden verklaard. De geldigheidsduur van de rijgeschiktheid bedraagt maximaal
drie jaar.
2.1.7.
De kandidaat met persoonlijkheidsstoornissen is niet rijgeschikt indien hij een ernstig psychiatrisch
toestandsbeeld vertoont dat het oordeelsvermogen nadelig beı̈nvloedt.
2.2. Normen voor de kandidaten van groep 2
De kandidaat is in principe niet rijgeschikt. Uitzonderlijk kan de kandidaat op voorlegging van een gunstig
verslag van een psychiater rijgeschikt worden verklaard.
3.
Epilepsie
3.1. Normen voor de kandidaten van groep 1
3.1.1.
De geneesheer, gekozen door de kandidaat, verwijst de kandidaat naar een neuroloog voor het inwinnen
van het advies betreffende de rijgeschiktheid en geldigheidsduur ervan.
3.1.2.
De kandidaat met epilepsie is niet rijgeschikt.
3.1.3.
De kandidaat die sinds de leeftijd van 15 jaar en zonder enige specifieke behandeling geen aanvallen van
epilepsie meer vertoont, kan rijgeschikt worden verklaard indien een uitgebreid neurologisch onderzoek
niet wijst op het bestaan van een cerebrale pathologie.
3.1.4.
De kandidaat die geen aanvallen van epilepsie meer heeft vertoond sinds een jaar, kan rijgeschikt worden
verklaard. De geldigheidsduur van de rijgeschiktheid is beperkt tot maximaal een jaar. Indien de kandidaat
in die periode vrij van aanvallen is gebleven, kan de geldigheidsduur met maximaal drie jaar worden
verlengd.
Na een periode zonder aanvallen van vijf opeenvolgende jaren, kan de geldigheidsduur van de
rijgeschiktheid met vijf jaar worden verlengd. Is de kandidaat na deze periode nog steeds aanvalsvrij, dan
kan een rijgeschiktheidsverklaring zonder geldigheidsbeperking worden afgeleverd.
3.1.5.
De kandidaat kan na een eerste aanval van epilepsie en na een periode zonder aanvallen van zes maanden
rijgeschikt worden verklaard mits een regelmatig geneeskundig toezicht én indien er in het elektroencefalogram (EEG) geen epileptiforme afwijkingen voorkomen.
De geldigheidsduur van de rijgeschiktheid bedraagt maximaal een jaar. Na deze periode kan de
geldigheidsduur met maximaal drie jaar en zes maanden worden verlengd.
Na een periode zonder aanvallen van vijf opeenvolgende jaren, kan de geldigheidsduur van de
rijgeschiktheid verlengd worden met vijf jaar. Is de kandidaat na deze periode nog steeds aanvalsvrij, dan
kan een rijgeschiktheidsverklaring zonder geldigheidsbeperking worden afgeleverd.
3.1.6.
De kandidaat die een epileptische aanval vertoont ten gevolge van het afbouwen, wijzigen van de dosering
of het type van de anti - epileptica, kan rijgeschikt worden verklaard drie maanden na de laatste aanval.
De geldigheidsduur van de rijgeschiktheid kan vervolgens verlengd worden overeenkomstig de
bepalingen voorgeschreven in punt 3.1.4.
3.1.7.
De kandidaat die een éénmalige aanval van epilepsie heeft vertoond ten gevolge van een verklarende en
vermijdbare uitlokkende factor kan rijgeschikt worden verklaard drie maanden na deze aanval. Het EEG dient vrij
te zijn van epileptiforme afwijkingen. Na een periode zonder aanvallen van een jaar kan de geldigheidsduur van
de rijgeschiktheid verlengd worden overeenkomstig de bepalingen voorgeschreven in punt 3.1.4.
3.1.8.
De kandidaat die aanvallen van epilepsie vertoont die geen invloed hebben op het bewustzijn noch op de
rijvaardigheid, en die in de anamnese vrij is van andere epilepsie-aanvallen, kan rijgeschikt worden
verklaard drie maanden na het vaststellen van deze aanvallen.
De geldigheidsduur van de rijgeschiktheid kan verlengd worden overeenkomstig de bepalingen
voorgeschreven in punt 3.1.4.
3.1.9.
De kandidaat die gedurende een periode van twee jaar uitsluitend aanvallen van epilepsie vertoonde
tijdens de slaap, kan rijgeschikt worden verklaard. De geldigheidsduur van de rijgeschiktheid is beperkt
tot maximaal een jaar.
3.1.10.
De verlenging van de geldigheidsduur van de rijgeschiktheid vermeld in de punten 3.1.4. tot en met 3.1.9.
gebeurt op voorwaarde dat de kandidaat onder regelmatig geneeskundig toezicht staat, hij geen nieuwe
aanvallen meer heeft gehad, een uitgebreid neurologisch onderzoek tot een stabilisatie van de toestand laat
besluiten en de aanvrager voldoende inzicht heeft in zijn aandoening en blijk geeft van een strikte
therapietrouw.
3.2. Normen voor de kandidaten van groep 2
3.2.1.
De kandidaat met epilepsie is niet rijgeschikt.
3.2.2.
De kandidaat die aanvallen van epilepsie heeft vertoond in zijn kinderjaren, maar die sedert de leeftijd van
15 jaar zonder enige specifieke behandeling geen aanvallen meer vertoonde van welke vorm ook, kan
rijgeschikt worden verklaard indien een uitgebreid neurologisch onderzoek niet wijst op het bestaan van
een cerebrale pathologie.
De geldigheidsduur van de rijgeschiktheid wordt beperkt tot een jaar en kan gedurende de vijf volgende
jaren worden verlengd met maximaal een jaar. Een verslag van een neuroloog is vereist. De kandidaat dient
te voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld onder punt 3.1.10.
Na deze periode is de geldigheidsduur voorgeschreven in artikel 44 van het koninklijk besluit van
23 maart 1998 betreffende het rijbewijs van toepassing.
3.2.3.
De kandidaat die een éénmalige aanval van epilepsie met een aanwijsbare oorzaak vertoond heeft of de
kandidaat met posttraumatische epilepsie, kan rijgeschikt worden verklaard indien hij twee jaar
aanvalsvrij is, hij een uitgebreid neurologisch onderzoek heeft ondergaan en zijn EEG geen epileptiforme
afwijkingen met de uitsluiting van een blijvende cerebrale pathologie vertoont. Een gunstig verslag van de
neuroloog is vereist.
De geldigheidsduur van de rijgeschiktheid wordt beperkt tot een jaar en kan gedurende de vijf volgende
jaren worden verlengd met maximaal een jaar. De kandidaat dient te voldoen aan de voorwaarden zoals
gesteld in punt 3.1.10.
Na deze periode is de geldigheidsduur voorgeschreven in artikel 44 van het koninklijk besluit van
23 maart 1998 betreffende het rijbewijs van toepassing.
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4.
Pathologische somnolentie
4.1. Normen voor de kandidaten van groep 1
4.1.1.
De kandidaat met pathologische somnolentie of bewustzijnsstoornissen ten gevolge van het
narcolepsie/cataplexiesyndroom of het slaapapneusyndroom is niet rijgeschikt.
4.1.2.
De geneesheer, gekozen door de kandidaat, verwijst deze laatste naar een neuroloog, voor het inwinnen
van een neurologisch advies betreffende de rijgeschiktheid en de geldigheidsduur ervan.
4.1.3.
De kandidaat met een narcolepsie/cataplexiesyndroom, die onder behandeling geen symptomen vertoont,
kan rijgeschikt worden verklaard zes maanden na het uitblijven van deze bewustzijnsstoornissen.
De geldigheidsduur van de rijgeschiktheid bedraagt maximaal twee jaar.
4.1.4.
De kandidaat met een slaapapneusyndroom kan rijgeschikt worden verklaard een maand na het instellen
van een succesvolle behandeling.
De geldigheidsduur van de rijgeschiktheid bedraagt maximaal twee jaar. Is de kandidaat, na deze periode,
nog steeds vrij van de stoornissen of anomalieën, dan kan een rijgeschiktheidsverklaring zonder beperking
van de geldigheidsduur worden afgeleverd.
4.2. Normen voor de kandidaten van groep 2
4.2.1.
De kandidaat met pathologische somnolentie of bewustzijnsstoornissen ten gevolge van het
narcolepsie/cataplexiesyndroom of het slaapapneusyndroom is niet rijgeschikt.
4.2.2.
De kandidaat met een slaapapneusyndroom kan rijgeschikt worden verklaard een maand na het instellen
van een succesvolle behandeling. Een gunstig verslag van een neuroloog is vereist.
De geldigheidsduur van de rijgeschiktheid bedraagt maximaal een jaar. Is de kandidaat na deze periode
nog steeds vrij van de symptomen, dan is de geldigheidsduur voorgeschreven in artikel 44 van het
koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs van toepassing.
5.
Locomotorische aandoeningen
5.1. De kandidaat die verminderde functionele vaardigheden vertoont ten gevolge van een aantasting van het
muskulo-skeletaal systeem, een aandoening van het centraal of perifeer zenuwstelsel of elke andere aandoening
waardoor een beperking ontstaat van zijn motorische controle, zijn waarnemingen of zijn gedrag en zijn
beoordelingsvermogen, die een invloed hebben op het veilig besturen van een motorvoertuig, is niet rijgeschikt.
5.2. Normen voor de kandidaten van groep 1
5.2.1.
De geneesheer van het centrum, bedoeld in artikel 45 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998
betreffende het rijbewijs bepaalt de rijgeschiktheid en de geldigheidsduur ervan.
5.2.2.
De geneesheer van het centrum, bedoeld in artikel 45 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998
betreffende het rijbewijs kan voor het bepalen van de rijgeschiktheid zelf geneeskundige onderzoeken
uitvoeren of deze laten uitvoeren door een ander geneesheer. Hij kan gebruik maken van alle middelen,
die de geneeskunde biedt en zich steunen op de resultaten van een praktische rijtest met een motorvoertuig
van de gewenste categorie of subcategorie.
De geneesheer houdt rekening met de categorie of subcategorie waarvoor het rijbewijs wordt aangevraagd
en de omstandigheden waarin dit laatste zal worden gebruikt.
5.2.3.
Om rijgeschikt te zijn dient de kandidaat te voldoen aan alle in deze bijlage vermelde voorwaarden voor
de kandidaten van groep 1 alsmede aan de eisen inzake kennis, vaardigheid en gedrag voor het besturen
van een motorvoertuig, toepasbaar op de categorieën en subcategorieën waarvoor hij een rijbewijs
aanvraagt of om de verlenging ervan verzoekt. De kandidaat dient, met zijn aangepast voertuig, dezelfde
prestaties te kunnen leveren als een valide bestuurder met eenzelfde niet aangepast voertuig.
5.2.4.
De geneesheer van het centrum, bedoeld in artikel 45 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998
betreffende het rijbewijs bepaalt, in voorkomend geval, de nodige aanpassingen, voorwaarden en
beperkingen. Deze worden vermeld op het attest van rijgeschiktheid.
«Aanpassingen» zijn de nodige verbouwingen aan en uitrustingen van een motorvoertuig die vereist zijn
om een vermindering van de functionele vaardigheden te ondervangen zodat dat voertuig veilig kan
worden bestuurd overeenkomstig de reglementaire bepalingen.
De voorwaarden en beperkingen worden bepaald op basis van de lichamelijke en geestelijke toestand van
de kandidaat, rekening houdend met de risico’s, omstandigheden en gevaren, eigen aan het besturen van
bepaalde voertuigen.
Deze voorwaarden en beperkingen kunnen onder meer betrekking hebben op de rijbewijscategorie of
subcategorie, het type van voertuig, de gebruiksvoorwaarden, het ogenblik van gebruik, de actieradius, de
geldigheidsduur, het gebruik van orthesen of prothesen.
5.3. Normen voor de kandidaten van groep 2
De kandidaat wordt, nadat door de geneesheer bedoeld in artikel 44, §§ 1 en 4 vastgesteld werd dat op louter
geneeskundige gronden de toestand van de kandidaat in overeenstemming is met de minimumnormen,
verwezen naar het centrum, bedoeld in artikel 45 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het
rijbewijs. De geneesheer van dit centrum zal op basis van de in punten 5.2.3. en 5.2.4. gestelde normen zijn
besluiten opmaken en deze ter beschikking stellen van de verwijzende geneesheer.
6.
Aandoeningen van hart en bloedvaten
6.1. Normen voor de kandidaten van groep 1
6.1.1.
De geneesheer, gekozen door de kandidaat, verwijst de kandidaat naar een cardioloog voor het inwinnen
van het cardiologisch advies betreffende de rijgeschiktheid en geldigheidsduur ervan.
6.1.2.
De kandidaat die lijdt aan een aandoening met een duidelijk verhoogd risico op een plotselinge
bewustzijnsstoornis of een plotseling functieverlies, is niet rijgeschikt.
6.1.3.
De kandidaat, die lichte tot matige klachten vertoont ten gevolge van chronisch hartfalen bij gewone of
lichte fysieke inspanning (New York Hart Association (NYHA) klasse 2), kransvatlijden, cardiomyopathie,
een aangeboren of verworven klepafwijking (al dan niet met een prothese), een aangeboren gebrek van het
hart of de grote vaten, kan rijgeschikt worden verklaard.
De geldigheidsduur van de rijgeschiktheid bedraagt maximaal vijf jaar.
6.2. Normen voor de kandidaten van groep 2
De kandidaat met klachten ten gevolge van chronisch hartfalen enkel bij gewone fysieke inspanning (NYHA
klasse 2), cardiomyopathie, aangeboren gebrek van het hart of de grote vaten, aangeboren of verworven
klepafwijking (al dan niet met een klepprothese), een ischemische hartziekte ten gevolge van een kransvatlijden,
kan rijgeschikt worden verklaard. Een verslag van een cardioloog is vereist. De geldigheidsduur van de
rijgeschiktheid bedraagt maximaal drie jaar.
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6.3. Ritme en geleiding
6.3.1.
Normen voor de kandidaten van groep 1
6.3.1.1.
De geneesheer, gekozen door de kandidaat, verwijst de kandidaat naar een cardioloog voor het inwinnen
van het cardiologisch advies betreffende de rijgeschiktheid en geldigheidsduur ervan.
6.3.1.2.
De kandidaat met ernstige niet gecorrigeerde en niet gecontroleerde stoornissen van het hartritme of van
de atrioventriculaire geleiding is niet rijgeschikt.
6.3.1.3.
De kandidaat met een ingeplante pacemaker is niet rijgeschikt tijdens de maand die volgt op de inplanting
van de pacemaker of het vervangen van de pacemaker- electrode.
Bij het vervangen van enkel de pacemaker kan de kandidaat door de behandelende cardioloog
onmiddellijk rijgeschikt worden bevonden.
Om rijgeschikt te zijn dient de kandidaat, die drager is van een pacemaker, het behandelingsplan van de
behandelende cardioloog te volgen. De geldigheidsduur van de rijgeschiktheid kan maximaal twee jaar
bedragen.
6.3.1.4.
De kandidaat met een ingeplante automatische defibrillator is niet rijgeschikt.
De kandidaat kan evenwel na een periode van minimaal een jaar, te rekenen vanaf de datum van
inplanting, rijgeschikt worden bevonden op basis van een recent verslag, afgeleverd door de cardioloog
van het geneeskundig centrum dat de ingreep heeft uitgevoerd.
Bij het vervangen van enkel de defibrillator kan de kandidaat op basis van een recent verslag, afgeleverd
door de behandelende cardioloog onmiddellijk rijgeschikt worden verklaard.
Om rijgeschikt te zijn dient de kandidaat, die drager is van een defibrillator, het behandelingsplan van de
behandelende cardioloog te volgen. De geldigheidsduur van de rijgeschiktheid kan maximaal twee jaar
bedragen.
6.3.2.
Normen voor de kandidaten van groep 2
6.3.2.1.
De kandidaat met ernstige stoornissen van het hartritme of van de atrioventriculaire geleiding is niet
rijgeschikt.
6.3.2.2.
De kandidaat met een ingeplante pacemaker is niet rijgeschikt tijdens de drie maanden die volgen op de
inplanting van de pacemaker of het vervangen van de pacemaker-elektrode. Een verslag van een
cardioloog is vereist.
Bij het vervangen van enkel de pacemaker kan de kandidaat ten vroegste twee weken na de ingreep
rijgeschikt worden verklaard. Een verslag van een cardioloog is vereist.
6.3.2.3.
Om rijgeschikt te zijn dient de kandidaat die drager is van een ingeplante pacemaker het behandelingsplan
van de behandelende cardioloog te volgen. De geldigheidsduur van de rijgeschiktheid kan maximaal een
jaar bedragen. Een verslag van een cardioloog is vereist.
6.3.2.4.
De kandidaat met een ingeplante defibrillator is niet rijgeschikt.
6.4. Bloeddruk
De systolische en diastolische bloeddruk worden beoordeeld in functie van de invloed ervan op de
rijgeschiktheid.Er moet eveneens rekening gehouden worden met de invloed die het gebruik van bloeddrukverlagende middelen kan hebben op het bewustzijn van de kandidaat.
6.5. Coronair stelsel en myocard
6.5.1.
Normen voor de kandidaten van groep 1
6.5.1.1.
De geneesheer, gekozen door de kandidaat, verwijst de kandidaat naar een cardioloog voor het inwinnen
van het cardiologisch advies betreffende de rijgeschiktheid en geldigheidsduur ervan.
6.5.1.2.
De kandidaat met angina pectoris die optreedt bij rust, bij de minste emotie of andere relevante
uitlokkende factor, is niet rijgeschikt. De rijgeschiktheid kan opnieuw geëvalueerd worden na het
verdwijnen van de klachten van angina pectoris. De geldigheidsduur van de rijgeschiktheid bedraagt
maximaal twee jaar. Een verslag van een cardioloog is vereist.
6.5.1.3.
De kandidaat die één of meerdere myocardinfarcten heeft doorgemaakt is niet rijgeschikt. Op basis van een
verslag van een cardioloog, rekening houdend met de klachten van de kandidaat en de evolutie van de
aandoening, kan de kandidaat rijgeschikt worden verklaard.
6.5.2.
Normen voor de kandidaten van groep 2
6.5.2.1.
De kandidaat met angina pectoris die optreedt bij rust, bij de minste emotie of andere relevante
uitlokkende factor, is niet rijgeschikt. De rijgeschiktheid kan opnieuw geëvalueerd worden na het
verdwijnen van de klachten van angina pectoris. De geldigheidsduur van de rijgeschiktheid bedraagt
maximaal een jaar. Een verslag van een cardioloog is vereist.
6.5.2.2.
De kandidaat met belangrijke beschadiging van het myocard, duidelijk aangetoonde letsels van een
vroeger myocardinfarct, duidelijk bewezen tekens van coronair lijden en hartfalen is niet rijgeschikt.
6.5.2.3.
Indien het evenwel gaat om één of meer beperkte infarcten, met behoud van een goede hartfunctie en
zonder ritmestoornissen, kan de houder van een rijbewijs van groep 2 rijgeschikt worden verklaard. De
rijgeschiktheidsverklaring kan afgeleverd worden minimaal drie maanden na het optreden van het laatste
infarct. De geldigheidsduur van de rijgeschiktheid bedraagt maximaal twee jaar. Een verslag van een
cardioloog is vereist.
7.
Diabetes mellitus
7.1. De kandidaat met diabetes mellitus waarbij door hypo- of hyperglycemie een plotse bewustzijnsdaling kan
optreden, is niet rijgeschikt.
7.2. De kandidaat met diabetes mellitus bij wie de aandoening gepaard gaat met ernstige verwikkelingen ter hoogte
van de ogen, het zenuwstelsel, het hart, of de bloedvaten is niet rijgeschikt wanneer deze een veilige besturing
van een voertuig verhinderen of niet in overeenstemming zijn met de minimumnormen zoals voorgeschreven in
deze bijlage.
7.3. Normen voor de kandidaten van groep 1
7.3.1.
De geneesheer, gekozen door de kandidaat met diabetes mellitus en die behandeld wordt met een dieet of
met bloedsuikerverlagende tabletten, bepaalt de rijgeschiktheid en de geldigheidsduur ervan op
diabetologisch vlak.
De geneesheer, gekozen door de kandidaat, verwijst de kandidaat behandeld met insuline naar een
endocrinoloog voor het inwinnen van een endocrinologisch advies betreffende de rijgeschiktheid en
geldigheidsduur ervan.
Wanneer de kandidaat onderhevig is aan de verwikkelingen bedoeld in punt 7.2., verwijst hij de kandidaat
naar de desbetreffende geneesheer-specialist.
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De kandidaat met diabetes mellitus die wordt behandeld met een dieet of bloedsuikerverlagende tabletten
die in een therapeutische dosis geen hypoglycemieaanvallen kunnen veroorzaken, kan rijgeschikt worden
verklaard indien hij vrij is van de in punt 7.2. bedoelde verwikkelingen, een stabiele diabetes heeft, onder
regelmatig geneeskundig toezicht staat, een volledig inzicht heeft in zijn aandoening en blijk geeft van
strikte therapietrouw.
De geldigheidsduur van de rijgeschiktheid bedraagt maximaal vijf jaar tot de leeftijd van 50 jaar en drie
jaar vanaf deze leeftijd.
De kandidaat met diabetes mellitus die wordt behandeld met insuline of bloedsuikerverlagende tabletten
die in een therapeutische dosis hypoglycemieaanvallen kunnen veroorzaken, kan rijgeschikt worden
verklaard indien hij vrij is van de in 7.2. bedoelde verwikkelingen, een stabiele diabetes heeft, geen
bijzonder verhoogd risico op hypoglycemie heeft, onder geregeld geneeskundig toezicht staat, een volledig
inzicht heeft in zijn aandoening, een goede diabetesopvoeding heeft gekregen en blijk geeft van strikte
therapietrouw.
Een verslag van een endocrinoloog is vereist.
De geldigheidsduur van de rijgeschiktheid bedraagt maximaal vijf jaar tot de leeftijd van 50 jaar en drie
jaar vanaf deze leeftijd.
Normen voor de kandidaten van groep 2
De kandidaat met diabetes mellitus die wordt behandeld met een dieet of bloedsuikerverlagende tabletten
die in een therapeutische dosis geen hypoglycemieaanvallen kunnen veroorzaken, kan rijgeschikt worden
verklaard. De kandidaat dient vrij te zijn van de in punt 7.2. bedoelde verwikkelingen, een stabiele diabetes
te hebben, onder geregeld geneeskundig toezicht te staan, een volledig inzicht te hebben in zijn
aandoening en blijk te geven van een strikte therapietrouw. Een verslag van een endocrinoloog is vereist.
De geldigheidsduur van de rijgeschiktheid bedraagt maximum drie jaar.
De kandidaat met diabetes mellitus die wordt behandeld met insuline of bloedsuikerverlagende tabletten
die in een therapeutische dosis hypoglycemieaanvallen kunnen veroorzaken, is niet rijgeschikt.
Hij kan uitzonderlijk rijgeschikt worden verklaard, indien hij vrij is van de in punt 7.2. bedoelde
verwikkelingen, een stabiele diabetes heeft, geen bijzonder verhoogd risico op hypoglycemie heeft, onder
geregeld geneeskundig toezicht staat, een volledig inzicht heeft in zijn aandoening, een goede
diabetesopvoeding heeft gekregen, regelmatig aan zelfcontrole van de glycemie doet, blijk geeft van een
strikte therapietrouw en een goede verkeerservaring kan voorleggen. Een verslag van een endocrinoloog
is vereist.
De geldigheidsduur van de rijgeschiktheid bedraagt maximaal drie jaar.
Aandoeningen van het gehoor en vestibulair systeem
De kandidaat die een aandoening van het vestibulair stelsel heeft, die een plotselinge aanval van duizeligheid of
een plotselinge evenwichtsstoornis kan veroorzaken is niet rijgeschikt.
De geneesheer, gekozen door de kandidaat van groep 1, verwijst de kandidaat naar een specialist Neus-, Keelen Oorziekten voor het inwinnen van een advies betreffende de rijgeschiktheid en geldigheidsduur ervan.
Voor de kandidaat van groep 2 is een verslag van de specialist Neus-, Keel- en Oorziekten vereist.
De kandidaat van groep 1 of 2 met hypoacusie of doofheid is rijgeschikt indien dit niet gepaard gaat met ernstige
vestibulaire stoornissen.
Normen betreffende de visuele functies
Algemene bepalingen
De kandidaat van groep 1 of 2 wendt zich tot een oogarts van zijn keuze voor het op visueel vlak bepalen van
de rijgeschiktheid en geldigheidsduur ervan.
De kandidaat die een acute of een chronisch evolutieve aandoening van de ogen of van de adnexa vertoont die
de werking ervan zodanig stoort dat de verkeersveiligheid in het gedrang komt is niet rijgeschikt.
Na het plotseling geheel of gedeeltelijk verlies van het gebruik van één oog, na een ingreep die een invloed kan
hebben op het zicht, na een oogverlamming die aanleiding geeft tot diplopie in de primaire stand van de blik is
de kandidaat niet rijgeschikt.
Een oogarts bepaalt wanneer de kandidaat opnieuw rijgeschikt is.
Om aan de minimumnormen te voldoen mag de kandidaat met een pseudofakie een bijkomende optische
correctie (bril of contactlenzen) dragen. Intraoculaire lenzen worden niet als corrigerende lenzen beschouwd en
impliceren geen rijongeschiktheid, tenzij zich problemen, zoals «dubbelbeelden», voordoen.
Centrale gezichtsscherpte van ver
Indien de kandidaat verplicht is een optische correctie te dragen om de vereiste gezichtsscherpte te bereiken,
moet deze correctie goed verdragen worden. De correctie door brilleglazen mag het gezichtsveld in de
horizontale aslijn in geen geval op een significante wijze beperken.
Indien de oogarts het dragen van een optische correctie (een bril of contactlenzen) nodig acht voor het veilig
besturen van een motorvoertuig, vermeldt hij dit op het door hem afgeleverde attest.
Het dragen van een optische correctie is verplicht wanneer de kandidaat, zonder deze correctie, niet de vereiste
minimum gezichtsscherpte vertoont ofwel omdat de oogarts oordeelt dat een optische correctie noodzakelijk is
om de gezichtsscherpte te verbeteren of om te vermijden dat de oogspieren vermoeid zouden geraken hetgeen
de visuele functie van de kandidaat op belangrijke wijze zou verstoren.
Normen voor de kandidaten van groep 1
De kandidaat moet, zo nodig met een optische correctie, een binoculaire gezichtsscherpte van ten minste
5/10 hebben.
De kandidaat die het gezichtsvermogen van één oog volledig verloren heeft of die slechts één oog gebruikt,
moet, zo nodig met een optische correctie, een gezichtsscherpte van ten minste 6/10 hebben.
Normen voor de kandidaten van groep 2
De kandidaat dient, zo nodig met een optische correctie, te beschikken over een gezichtsscherpte van ten minste
8/10 voor het beste oog en 5/10 voor het minder goede oog. Indien de waarden 8/10 en 5/10 worden bereikt met
een optische correctie dient de ongecorrigeerde gezichtsscherpte voor elk van beide ogen niet minder dan 1/20
te bedragen of dient de correctie van de minimale gezichtsscherpte (8/10 en 5/10) te zijn verkregen door
brilglazen die niet sterker mogen zijn dan plus of min 8 dioptrieën. Contactlenzen zijn tot elke sterkte toegestaan,
mits zij goed worden verdragen.
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3.

Het gezichtsveld

3.1.
3.2.

Het gezichtsveld mag geen defect of vernauwing vertonen.
Het meten van het gezichtsveld gebeurt door middel van een intens object (object V/4 van de perimeter van
Goldmann of van een gelijkwaardig object) en wel voor elk oog afzonderlijk. Voor de kandidaat met een
strabismus gebeurt het meten van beide ogen samen. Indien de kandidaat verplicht is een optische correktie te
dragen om de vereiste gezichtsscherpte te bekomen, gebeurt het meten van het gezichtsveld met deze optische
correctie.

3.3.

Normen voor de kandidaten van groep 1

3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.

In de horizontale aslijn dient het binoculaire gezichtsveld een amplitudo van ten minste 120° te hebben.
De kandidaat die het gezichtsvermogen van één oog verloren heeft of die slechts één oog gebruikt, moet
in de horizontale aslijn een gezichtsveld met een amplitude van ten minste 120° hebben.
Uitzonderlijk kan, op grond van een gunstig advies van de oogarts, de kandidaat met een horizontaal
gezichtsveld kleiner dan 120° of met belangrijke afwijkingen in de andere aslijnen, overeenkomstig de
bepalingen van punt II.5.2.2. na een onderzoek rijgeschikt verklaard worden door de geneesheer van het
centrum, bedoeld in artikel 45 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs.

3.4. Normen voor de kandidaten van groep 2
3.4.1.
In de horizontale as (0°-180°) dient het binoculaire gezichtsveld een amplitude te hebben van ten minste
140°, in de vertikale as (90°-270°) van ten minste 60° en in de twee intermediaire assen (45°-225° en
135°-315°) van ten minste 100°.
3.4.2.
Heeft het minder goede oog een gecorrigeerde gezichtsscherpte van minder dan 8/10 dan dient dit oog een
gezichtsveld te hebben van ten minste 80° temporaal en 60° nasaal in de horizontale aslijn.
4.
5.

Kleurzin
Voor alle categorieën en subcategorieën : geen eisen
Zicht bij schemerlicht
Om rijgeschikt te zijn moet de kandidaat na vijf minuten aanpassing aan de duisternis een gezichtsscherpte
vertonen van 2/10, eventueel met een optische correctie. De gezichtsscherpte wordt gemeten voor beide ogen
samen aan de hand van een schaal van optotypen, zwarte letters op witte grond, belicht met één Lux, geplaatst
op een afstand van vijf meter van de kandidaat.
Bij twijfel zal nader onderzoek met een adaptometer plaatsvinden. De maximaal toegestane afwijking bedraagt
één logeenheid.

IV.

Normen betreffende het gebruik van alcohol, psychotrope stoffen en geneesmiddelen

1.

Psychotrope stoffen en geneesmiddelen

1.1.
1.2.

De geneesheer bepaalt de rijgeschiktheid en geldigheidsduur ervan.
De kandidaat die aan psychotrope stoffen verslaafd is of die stoffen overmatig gebruikt zonder daaraan verslaafd
te zijn, is niet rijgeschikt.
De kandidaat die regelmatig, in welke vorm dan ook, psychotrope stoffen gebruikt die een nadelige invloed op
de rijgeschiktheid kunnen hebben of die dusdanige hoeveelheden gebruikt dat het rijgedrag daardoor ongunstig
wordt beı̈nvloed is niet rijgeschikt.
Hetzelfde geldt bij gebruik van alle andere geneesmiddelen of geneesmiddelencombinaties die de waarneming,
de stemming, de aandacht, de psychomotoriek en het oordeelsvermogen ongunstig beı̈nvloeden.
De geneesheer gaat bij het voorschrijven van geneesmiddelen na welke de invloed is op het rijgedrag van elk
geneesmiddel afzonderlijk, in combinatie met andere geneesmiddelen of in combinatie met alcohol. De
geneesheer licht zijn patiënt in over de mogelijke gevolgen voor het rijgedrag.
De kandidaat die aan psychotrope stoffen verslaafd is geweest of er overmatig gebruik van heeft gemaakt, kan
evenwel na een periode van bewezen onthouding van minstens zes maanden rijgeschikt worden verklaard. De
geldigheidsduur van de rijgeschiktheid is beperkt tot maximaal drie jaar.
Alcohol
De geneesheer bepaalt de rijgeschiktheid en geldigheidsduur ervan.
De kandidaat die aan alcohol verslaafd is of zich niet kan onthouden van alcoholgebruik wanneer hij een
motorvoertuig bestuurt, is niet rijgeschikt.
De kandidaat die aan alcohol verslaafd is geweest, kan evenwel na een periode van bewezen onthouding van
minstens zes maanden rijgeschikt worden verklaard. De geldigheidsduur van de rijgeschiktheid is beperkt tot
maximaal drie jaar.
Normen betreffende nier- en leveraandoeningen
Normen voor de kandidaten van groep 1
De geneesheer, gekozen door de kandidaat, verwijst deze naar een internist voor het inwinnen van een advies
betreffende de rijgeschiktheid en geldigheidsduur ervan.
De kandidaat die aan een ernstige chronische nier- of leverinsufficiëntie lijdt, kan rijgeschikt worden verklaard
mits een regelmatig geneeskundig toezicht. De geldigheidsduur van de rijgeschiktheid is beperkt tot maximaal
twee jaar.
Normen voor de kandidaten van groep 2
De kandidaat die aan een ernstige chronische nier- of leverinsufficiëntie lijdt kan rijgeschikt worden verklaard
mits een regelmatig geneeskundig toezicht. Een verslag van een internist is vereist. De geldigheidsduur van de
rijgeschiktheid is beperkt tot maximaal een jaar.
Implantaten
De kandidaat met een orgaantransplantatie of met een artificieel implantaat met een mogelijke weerslag op de
rijgeschiktheid, kan evenwel rijgeschikt worden verklaard door de geneesheer van het centrum, bedoeld in artikel
45 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, mits een verslag van de behandelende
geneesheer-specialist en een regelmatig geneeskundig toezicht.

1.3.

1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
V.
1.
1.1.
1.2.
2.

VI.
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VII. Rijgeschiktheidsattest voor de kandidaat voor het rijbewijs van groep 1
Ik ondergetekende,........................................................................................., geneesheer, verklaar hierbij de hiernavermelde
kandidaat onderzocht te hebben en hem/haar overeenkomstig de bepalingen van bijlage 6 van het koninklijk besluit
van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs te hebben verwezen naar de desbetreffende specialist (en).
Op basis van mijn vaststellingen en de ingewonnen adviezen verklaar ik de kandidaat voor het rijbewijs geldig voor
de categorie : (*)
A3

A

B

B+E

h niet rijgeschikt (**)
h rijgeschikt, zonder aanpassingen, voorwaarden noch beperkingen (**)
h rijgeschikt onder volgende voorwaarden of beperkingen : (**)
h code 02.01 : gehoorprothese voor één oor
h code 02.02 : gehoorprothese voor beide oren
h code 05.01 : beperkt tot verkeersdeelname van 1 uur na zonsopgang tot 1 uur voor zonsondergang;
h code 05.02 : beperkt tot verkeersdeelname binnen een straal van...........km rond de woonplaats of alleen
in de aangegeven plaats-/landstreek
h code 05.04 : beperkt tot het rijden met een snelheid van niet meer dan......... km/h;
h code 05.06 : beperkt tot het besturen zonder aanhangwagen
h code 05.07 : niet geldig op autosnelwegen
De geschiktheidsverklaring van de oogarts is toegevoegd in bijlage (**)
h ja
h neen
Op basis van medische vaststellingen en, overeenkomstig voormelde bijlage 6, heeft deze geschiktheidsverklaring : (**)
h een onbeperkte geldigheidsduur
h een geldigheidsduur beperkt tot...../....../......
Ik verklaar de mij ter beschikking gestelde medische adviezen te bewaren in het dossier van de kandidaat voor een
periode van 6 jaar.
Identificatie van de kandidaat

Identificatie van de geneesheer

Naam : .......................................................................................

Naam : .........................................................................Stempel

Voornaam : ................................................................................

Adres :..........................................................................

Geboortedatum :....../....../.......

..........................................................................

Rijksregisternummer : facultatief) : ........................
........................................................................................
Adres : ..........................................................................
..........................................................................
Datum
Handtekening
(*) Niet geldige categorieën doorhalen.
(**) De van toepassing zijnde rubriek aankruisen.
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VIII.

Rijgeschiktheidsattest voor de kandidaat voor een rijbewijs van groep 1, afgeleverd door een oogarts

Ik ondergetekende, .................................................................................................oogarts, verklaar hierbij de hiernavermelde
kandidaat onderzocht te hebben. Ik bevestig dat, overeenkomstig de bepalingen van bijlage 6 - III van het koninklijk
besluit van ................................. betreffende het rijbewijs, de kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie : (*)
A3

A

B

B+E

h rijgeschikt is, zonder voorwaarden noch beperkingen (**)
h niet rijgeschikt is (**)
h kan rijgeschikt verklaard worden na onderzoek door de geneesheer van het centrum bedoeld in artikel 45 van het
koninklijk besluit van................ betreffende het rijbewijs, overeenkomstig de bepalingen van bovenvermelde bijlage 6,
III. Ik verleen een gunstig advies mits inachtname van de hiernavermelde voorwaarden of beperkingen : (**)
h rijgeschikt is onder volgende voorwaarden of beperkingen : (**)
h code 01.01 : bril
h code 01.02 : contactlenzen
h code 01.03 : beschermend glas
h code 01.04 : ondoorschijnend glas
h code 01.05 : ooglap
h code 01.06 : bril of contactlenzen
h code 05.01 : beperkt tot verkeersdeelname van 1 uur na zonsopgang tot 1 uur voor zonsondergang;
h code 05.02 : beperkt tot verkeersdeelname binnen een straal van.............km rond de woonplaats of
alleen in de aangegeven plaats-/landstreek
h code 05.04 : beperkt tot het rijden met een snelheid van niet meer dan... km/h;
h code 05.06 : beperkt tot het besturen zonder aanhangwagen
h code 05.07 : niet geldig op autosnelwegen
Op basis van medische vaststellingen en, overeenkomstig voormelde bijlage 6, III, heeft deze rijgeschiktheidsverklaring
op oftalmologisch vlak : »(**)
h een onbeperkte geldigheidsduur
h een geldigheidsduur beperkt tot...../....../......
Identificatie van de kandidaat

Identificatie van de geneesheer

Naam : .......................................................................................

Naam : .........................................................................Stempel

Voornaam : ................................................................................

Adres :..........................................................................

Geboortedatum :....../....../.......

..........................................................................

Rijksregisternummer (facultatief) :........................................
......................................................................................................
Adres :........................................................................................
........................................................................................
Datum
Handtekening
(*) Niet geldige categorieën doorhalen.
(**) De van toepassing zijnde rubriek aankruisen.)
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IX.
Eigen verklaring voor de kandidaat voor het rijbewijs van groep 2
Naam : ......................................................................................Voornaam : ......................................................................................
Adres :....................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
Geboortedatum : ....../....../...... Geboorteplaats : ...........................................................................................................................
Rijksregisternummer (facultatief) :
Categorie en/of subcategorie van het huidig rijbewijs
h A3 h A h B h B+E h C h C+E h C1 h C1+E h D h D+E h D1 h D1+E h (*)
Afgeleverd te : ...................................................................................... Nr : ......................................................................................
Geldig tot :....../....../......
Kandidaat voor een rijbewijs geldig voor de categorie :..............................................................................................................
In voorkomend geval : datum van het vorig onderzoek : ......................................................................................................
naam van de onderzoekende geneesheer : ......................................................................................
Vragenlijst, in te vullen door de kandidaat (kruis de toepasselijke vakken aan)
ja

neen

1. Bent u in behandeling of in behandeling geweest voor een aandoening van het centraal of
perifeer zenuwstelsel, een hersenbloeding, een hersenletsel, een schedelfractuur, een coma ?

h

h

2. Bent u in behandeling of in behandeling geweest voor belangrijke stoornissen in uw
oordeels-, perceptie-, aanpassingsvermogen of voor een aandoening van de psychomotorische
reacties ?

h

h

3. Bent u voor een geestesziekte of een andere psychiatrische aandoening in behandeling of in
behandeling geweest ?

h

h

4. Hebt u grote aanpassingsmoeilijkheden die zich bijvoorbeeld uiten door een onaangepast
verkeersgedrag, overdreven risiconeming, ongecontroleerd gedrag ?

h

h

5. Bent u in behandeling of in behandeling geweest voor epilepsie, bewustzijnsdalingen,
plotseling kort of langdurig bewustzijnsverlies, plotse verlammingen, duizeligheid of evenwichtsstoornissen ?

h

h

6. Heeft u overdag abnormale vermoeidheid of slaapneigingen ?

h

h

7. Snurkt u luid tijdens uw slaap ?

h

h

8. Bent u in behandeling of in behandeling geweest voor een hart- of vaatziekte, een hartritmeof geleidingsstoornis, een hartinfarct, bloeddrukproblemen ?

h

h

9. Heeft u een hartoperatie ondergaan ?

h

h

10. Mist u het normale gebruik van een arm, een hand en/of vingers, een been en/of een voet
of van de bijhorende gewrichten ?

h

h

11. Bent u in behandeling of in behandeling geweest voor diabetes ?

h

h

12. Bent u voor een oogziekte in behandeling of in behandeling geweest bij een oogarts ?

h

h

13. Heeft u een oogoperatie of laserbehandeling ondergaan ?

h

h

14. Draagt u een bril of contactlenzen ?

h

h

15. Is uw gezichtsvermogen, -scherpte en/of gezichtsveld aangetast ?

h

h

16. Is uw zicht bij schemernis of donker verminderd of onvoldoende ?

h

h

17. Bent u afhankelijk van het gebruik van alcohol, drugs of overmatig gebruik van
geneesmiddelen, of bent u daarvoor in behandeling geweest ?

h

h

18. Gebruikt u geneesmiddelen die invloed kunnen hebben op het bewustzijn, de waarneming,
het oordeelsvermogen of het normaal functioneren zoals kalmeringsmiddelen, slaapmiddelen,
opwekmiddelen, antidepressiva of andere psychofarmaca ?

h

h

19. Heeft u een lever- of nieraandoening ?

h

h

20. Heeft u een orgaantransplantatie of een andere artificiële implantatie met een mogelijke
invloed op uw rijgeschiktheid ondergaan ?

h

h

Ik, ondergetekende, verklaar op mijn eer de voorafgaandelijke inlichtingen en vragenlijst naar waarheid te hebben
ingevuld en niet aangetast te zijn door enige andere ziekte of andere aandoening die het normaal besturen van een
voertuig van een categorie of subcategorie van groep 2, zelfs tijdelijk, zou kunnen verhinderen of belemmeren.
Datum :..../..../........
De gegevens die, overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het
rijbewijs, op dit formulier ingevuld worden zullen behandeld worden voor het beheer van de medische onderzoeken
met het oog op het verkrijgen van een rijbewijs door en onder de verantwoordelijkheid van 23 maart 1998 (1).
Indien u inzage wenst in de gegevens die u aanbelangen en, in voorkomend geval, een rechtzetting vraagt, kunt
u zich richten tot..... (1).
(1) Aan te vullen door de dienst die het medische onderzoek uitvoert.
(*) Geldige categorieën aankruisen.
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X.

Oogonderzoek - kandidaat voor het rijbewijs van groep 2

Kandidaat :

Stempel van de oogarts

Naam :........................................................................................
Voornaam : ................................................................................
Adres :........................................................................................
......................................................................................................
Geboortedatum :...../...../......
Geboorteplaats :........................................................................
Rijksregisternummer (facultatief) :........................................
......................................................................................................
Diagnose

Oftalmologische antecedenten

Inspectie : Biomicroscopisch onderzoek

Oogmotiliteit - Covertest

Pupil- en corneareflexen

Oogfundus

Links

Rechts

Diplopie

Centrale gezichtsscherpte - verzicht

Zicht bij schemerlicht

Gezichtsveld (*)

linker oog
rechter oog
Binoculair

Zonder correctie

Zonder correctie

as 0° - 180°

Met correctie

Correctie
in dioptrie

Met correctie

as 90° - 270°

as 45° - 225°

as 135° - 315°

Ik ondergetekende.................................................................................................., oogarts, verklaar hierbij dat de kandidaat,
overeenkomstig bijlage 6, III van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, op oftalmologisch
vlak
h niet rijgeschikt is (**)
h rijgeschikt is zonder voorwaarden noch beperkingen (**)
h rijgeschikt is mits volgende voorwaarden en beperkingen : (**)
h code 01.01 = bril
h code 01.02 = contactlenzen
h code 01.06 = bril of contactlenzen
Dit attest is geldig tot ................................................
Datum : ...../...../.........
Handtekening
(*) Te meten met zo vereist de optische correctie, zie ook keerzijde.
(**) De van toepassing zijnde rubriek aankruisen.
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XI.

Rijgeschiktheidsattest voor de kandidaat voor het rijbewijs van groep 2

Ik ondergetekende,........................................................................................., geneesheer, verklaar hierbij de hiernavermelde
kandidaat onderzocht te hebben en hem/haar, overeenkomstig de bepalingen van bijlage 6 bij het koninklijk besluit van
23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, te hebben verwezen naar de desbetreffende specialist » en).
Op basis van mijn vaststellingen en de ingewonnen adviezen is de kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie
of subcategorie :
B

C

B+E
C+E
h niet rijgeschikt (**)

C1

D

D1

C1+E

D+E

D1+E (*)

h rijgeschikt, zonder aanpassingen, voorwaarden noch beperkingen (**)
h rijgeschikt onder volgende voorwaarden of beperkingen (**)
h code 03.01 : prothese/orthese aan bovenste lichaamslid
h code 03.02 : prothese/orthese aan onderste lichaamslid in combinatie met
h code 90.03 : links
h code 90.04 : rechts
h code 90.05 : hand
h code 90.06 : voet
h code 02.01 : gehoorprothese voor één oor
h code 02.02 : gehoorprothese voor beide oren
h code 05.01 : beperkt tot verkeersdeelname van 1 uur na zonsopgang tot 1 uur voor zonsondergang;
h code 05.02 : beperkt tot verkeersdeelname binnen een straal van... km rond de woonplaats of alleen in
de aangegeven plaats-/landstreek
h code 05.04 : beperkt tot het rijden met een snelheid van niet meer dan ... km/h;
h code 05.06 : beperkt tot het besturen zonder aanhangwagen
h code 05.07 : niet geldig op autosnelwegen
h rijgeschikt met volgende aanpassingen (**)
h code.............
h code.............
h code.............
Op basis van medische vaststellingen en overeenkomstig bijlage 6 en artikel 44 van het koninklijk besluit van
23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, heeft deze rijgeschiktheidsverklaring een geldigheidsduur beperkt tot...../....../.....
Ik verklaar de mij ter beschikking gestelde medische adviezen te bewaren in het dossier van de kandidaat gedurende
een periode van 6 jaar.
Identificatie van de kandidaat

Identificatie van de geneesheer

Naam : .......................................................................................

Naam : .........................................................................Stempel

Voornaam : ................................................................................

Adres :..........................................................................

Geboortedatum : ....../....../.......

..........................................................................

Rijksregisternummer (facultatief) :........................................
......................................................................................................
Adres :........................................................................................
........................................................................................
Datum
Handtekening
(*) Niet geldige categorieën doorhalen.
(**) De van toepassing zijnde rubriek aankruisen.
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XII. Rijgeschiktheidsattest afgeleverd door de geneesheer van het centrum bedoeld in artikel 45
van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs
aan de kandidaat voor het rijbewijs van groep 1
Ik ondergetekende, ..........., geneesheer, verklaar hierbij dat de hiernavermelde kandidaat, op basis van de onderzoeken
door mijzelf of andere geneesheren uitgevoerd, en op basis van de resultaten van een praktische rijtest met een
motorvoertuig van de categorie : (*)
A3

A

B

B+E

h niet rijgeschikt is (**)
h rijgeschikt is, zonder aanpassingen (**)
h code 10.01 : handschakeling
h rijgeschikt is onder volgende voorwaarden of beperkingen (**)
h code 03.01 : prothese/orthese aan bovenste lichaamslid
h code 03.02 : prothese/orthese aan onderste lichaamslid
h code 90.03 : links
h code 90.04 : rechts
h code 90.05 : hand
h code 90.06 : voet
h code 02.01 : gehoorprothese voor één oor
h code 02.02 : gehoorprothese voor beide oren
h code 05.01 : beperkt tot verkeersdeelname van 1 uur na zonsopgang tot 1 uur voor zonsondergang;
h code 05.02 : beperkt tot verkeersdeelname binnen een straal van..........km rond de woonplaats of alleen
in de aangegeven plaats-/landstreek
h code 05.04 : beperkt tot het rijden met een snelheid van niet meer dan..............km/h;
h code 05.06 : beperkt tot het besturen zonder aanhangwagen
h code 05.07 : niet geldig op autosnelwegen
h rijgeschikt is met volgende aanpassingen (**)
h code.............
h code.............
h code.............
Het rijgeschiktheidsattest van de oogarts is gevoegd in bijlage (**)
h ja
h neen
Op basis van medische vaststellingen en overeenkomstig bijlage 6 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998
betreffende het rijbewijs, heeft dit rijgeschiktheidsattest : (**)
h een onbeperkte geldigheidsduur
h een geldigheidsduur beperkt tot...../....../......
Ik verklaar de mij ter beschikking gestelde medische adviezen te bewaren in het dossier van de kandidaat gedurende
een periode van 6 jaar.
Identificatie van de kandidaat

Identificatie van de geneesheer

Naam : .......................................................................................

Naam : .........................................................................Stempel

Voornaam : ................................................................................

Adres :..........................................................................

Geboortedatum :....../....../.......

..........................................................................

Rijksregisternummer (facultatief) :........................................
......................................................................................................
Adres :........................................................................................
........................................................................................
Datum
Handtekening
(*) Niet geldige categorieën doorhalen.
(**) De van toepassing zijnde rubriek aankruisen.
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XIII.

Psychologisch onderzoek voor de bestuurders, die van het recht tot sturen vervallen verklaard zijn » alle
categorieën van motorvoertuigen)

Onderzoek van de persoonlijkheid en van de wijze van aanpassing aan het sociaal milieu.
Onderzoek van de psycho-motorische vermogens en de compensatiemechanismen.
Gezien om gevoegd te worden bij het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs.

ALBERT
Van Koningswege :

De Minister van Binnenlandse Zaken,
J. VANDE LANOTTE

De Minister van Volksgezondheid,
M. COLLA

De Minister van Buitenlandse Zaken,
E. DE RYCKE

De Minister van Tewerkstelling en Arbeid,
Mevr. M. SMET

De Minister van Justitie,
S. DE CLERCK

De Minister van Landsverdediging,
J.P. PONCELET

De Staatssecretaris voor Veiligheid,
J. PEETERS
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Annexe 6 à l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire
NORMES MINIMALES ET ATTESTATIONS CONCERNANT L’APTITUDE PHYSIQUE
ET PSYCHIQUE à LA CONDUITE D’UN VéHICULE à MOTEUR
I.
1.

2.

3.

II.
1.
1.1.
1.1.1.

1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.

1.2.

2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.

2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.

Cette annexe décrit les troubles fonctionnels et affections éliminatoires et les normes médicales auxquelles
le candidat au permis de conduire, au permis de conduire provisoire ou à la licence d’apprentissage et le
titulaire d’un permis de conduire doivent satisfaire
Pour l’application de la présente annexe, il faut entendre par :
1° « candidat » : la personne qui sollicite un permis de conduire, un permis de conduire provisoire ou une
licence d’apprentissage, qui demande la prorogation d’un permis de conduire ou le titulaire d’un permis de
conduire dont l’état physique ou psychique ne répond plus aux normes minimales reprises dans cette annexe;
2° « candidat du groupe 1 » : le candidat au permis de conduire valable pour la conduite de véhicules de la
catégorie A3, A, B ou B+E;
3° « candidat du groupe 2 » : le candidat au permis de conduire valable pour la conduite de véhicules de la
catégorie C, C+E, D ou D+E ou de la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E et les conducteurs de véhicules visés
à l’article 43 de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.
Pour être déclaré apte à la conduite, le candidat doit satisfaire aux normes minimales fixées par la présente
annexe et être exempt de toute affection ou anomalie physique ou psychique, reprise dans la présente annexe,
qui entraı̂ne un degré d’incapacité fonctionnelle de nature à compromettre la sécurité lors de la conduite d’un
véhicule à moteur.
L’aptitude à la conduite est déterminée après un examen médical approfondi qui peut faire appel à toutes les
ressources de la médecine.
Le médecin tient compte dans son appréciation de la catégorie ou de la sous-catégorie du permis de conduire
demandé et des conditions dans lesquelles il est censé être utilisé. Pour les candidats du groupe 2, il tiendra
compte tout spécialement des risques et des dangers particuliers liés à la conduite de véhicules appartenant à
ces catégories et sous-catégories et son empêchement éventuel suite à des troubles fonctionnels ou affections.
Normes concernant l’aptitude physique et psychique
Affections nerveuses
Normes pour les candidats du groupe 1
L’aptitude à la conduite d’un candidat qui souffre d’une affection neurologique et la durée de validité de
cette aptitude sont déterminées par un neurologue.
Si le candidat souffre d’une affection neurologique qui se manifeste par des capacités fonctionnelles
réduites pour conduire un véhicule à moteur en toute sécurité, l’aptitude à la conduite et la durée de
validité de celle-ci sont déterminées par le médecin du centre visé à l’article 45 de l’arrêté royal du
23 mars 1998 relatif au permis de conduire.
Le candidat qui souffre d’une déficience du système nerveux central ou périphérique susceptible de
provoquer un trouble aigu des fonctions cérébrales exposant le candidat a une perte de conscience ou une
défaillance brutale est inapte à la conduite.
Le candidat dont les capacités fonctionnelles sont atteintes suite à une intervention chirurgicale en raison
d’une affection intracrânienne, ou qui a présenté un accident vasculaire cérébral peut être déclaré apte au
plus tôt six mois après l’apparition du trouble fonctionnel.
Le candidat atteint d’une affection évolutive influençant les capacités fonctionnelles à conduire un véhicule
à moteur en toute sécurité est soumis à un examen régulier. La durée de validité ne peut excéder cinq ans
jusqu’à l’âge de 50 ans et trois ans à partir de cet âge.
Lors de l’appréciation de troubles sensitifs ou moteurs ou de troubles de l’équilibre ou de coordination
provoqués par une affection du système nerveux central ou périphérique, il est tenu compte des
conséquences fonctionnelles et de la progression possible de l’affection.
Le candidat atteint d’une affection physique, psychique ou cognitive de développement ou acquise, y
compris celles qui sont consécutives au processus de vieillissement, se manifestant par des anomalies
importantes du comportement, des troubles de jugement, d’adaptation et de perception ou qui perturbent
les réactions psychomotrices du candidat est inapte à la conduite.
Le candidat peut être déclaré apte à la conduite s’il n’a plus présenté les troubles précités depuis au moins
six mois. La durée de validité de l’aptitude à la conduite ne peut excéder un an.
Normes pour les candidats du groupe 2
Le candidat peut être déclaré apte à la conduite s’il n’a plus présenté de troubles neurologiques importants
depuis au moins un an. Un rapport d’un neurologue est requis.
Affections psychiques
Normes pour les candidats du groupe 1
Le médecin, choisi par le candidat, envoie celui-ci chez un psychiatre pour recueillir l’avis psychiatrique
concernant l’aptitude à la conduite et la durée de validité de celle-ci.
Le candidat atteint d’une affection psychique susceptible de provoquer une perte de conscience subite, un
trouble dissociatif ou aigu des fonctions cérébrales se manifestant par des anomalies importantes du
comportement, une perte brutale des fonctions, des troubles de jugement, d’adaptation ou de perception
ou qui perturbent les réactions psychomotrices du candidat est inapte à la conduite.
Le candidat peut être déclaré apte à la conduite s’il n’a plus présenté les troubles visés au 2.1.2 depuis au
moins six mois. La durée de validité de l’aptitude à la conduite ne peut excéder un an.
Le candidat atteint de schizophrénie peut être déclaré apte à la conduite s’il n’y a pas eu de récidive depuis
au moins deux ans, s’il est pleinement conscient de son affection et si la déficience est légère. La durée de
validité de l’aptitude à la conduite ne peut excéder trois ans.
Le candidat souffrant d’hallucinations qui ne s’accompagnent pas d’un comportement imprévisible,
agressif ou impulsif et chez qui la médication n’a aucune influence sur la conduite peut être déclaré apte.
La durée de validité de l’aptitude à la conduite ne peut excéder un an.
Le candidat présentant d’importants troubles de l’humeur, temporaires ou répétitifs, de type maniaque,
dépressif ou mixte est inapte à la conduite. Si le candidat est sous contrôle médical régulier, qu’il est
pleinement conscient de son affection et n’a plus eu de récidive depuis au moins six mois, il peut être
déclaré apte. La durée de validité de l’aptitude à la conduite ne peut excéder trois ans.
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2.1.7.

Le candidat souffrant de troubles de la personnalité est inapte à la conduite s’il présente des troubles
psychiatriques sérieux ayant une influence négative sur la capacité de jugement.
2.2.
Normes pour les candidats du groupe 2
En principe, le candidat est inapte à la conduite. Exceptionnellement, le candidat peut être déclaré apte sur
présentation d’un rapport favorable établi par un psychiatre.
3.
Epilepsie
3.1.
Normes pour les candidats du groupe 1
3.1.1.
Le médecin, choisi par le candidat, envoie celui-ci chez un neurologue pour recueillir l’avis concernant
l’aptitude à la conduite et sa durée de validité.
3.1.2.
Le candidat atteint d’épilepsie est inapte à la conduite.
3.1.3.
Le candidat qui, depuis l’âge de 15 ans, n’a plus présenté de crise d’épilepsie sans aucun traitement
spécifique peut être déclaré apte à la conduite si un examen neurologique approfondi ne montre pas
l’existence d’une pathologie cérébrale.
3.1.4.
Le candidat qui n’a plus présenté de crise depuis un an, peut être déclaré apte. La durée de validité de
l’aptitude à la conduite est d’un an maximum. Si le candidat reste exempt de crise durant cette période,
la validité de l’aptitude à la conduite peut être prorogée pour une durée de trois ans maximum.
Après une période de cinq années consécutives sans aucune crise, la durée de validité de l’aptitude à la
conduite peut être prorogée pour une durée de cinq ans. Si le candidat est toujours exempt de crise après
cette période, une attestation d’aptitude sans limitation de validité peut être délivrée.
3.1.5.
Après une première crise d’épilepsie et une période de six mois sans crise, le candidat peut être déclaré
apte à la conduite à condition qu’il soit soumis à un contrôle médical régulier et qu’un électroencéphalogramme (E.E.G.) ne montre pas d’anomalie épileptique.
La durée de validité de l’aptitude à la conduite est d’un an maximum. Au terme de cette période, la validité
de l’aptitude à la conduite peut être prorogée pour une durée maximale de trois ans et six mois.
Après une période de cinq années consécutives sans aucune crise, la validité de l’aptitude à la conduite
peut être prorogée pour une durée de cinq ans. Si le candidat est toujours exempt de crise après cette
période, une attestation d’aptitude sans limitation de validité peut être délivrée.
3.1.6.
Le candidat qui présente une crise d’épilepsie suite à une suppression, une modification du dosage ou du
type d’anti-épileptique peut être déclaré apte à la conduite trois mois après la dernière crise. La durée de
validité de l’aptitude à la conduite peut ensuite être prorogée conformément aux dispositions prévues au
point 3.1.4.
3.1.7.
Le candidat qui présente une crise d’épilepsie unique due à un facteur explicable et évitable peut être
déclaré apte à la conduite trois mois après cette crise. Un E.E.G. sans anomalie épileptique est requis. Après
une période d’un an sans crise, la durée de validité de l’aptitude à la conduite peut être prorogée
conformément aux dispositions prévues au point 3.1.4.
3.1.8.
Le candidat qui présente des crises d’épilepsie n’ayant aucune influence sur la conscience ni sur l’habileté
à conduire, et qui dans l’anamnèse ne présente pas d’autres crises d’épilepsie peut être déclaré apte à la
conduite trois mois après la constatation de ces crises.
La durée de validité de l’aptitude à la conduite peut être prorogée conformément aux dispositions prévues
au point 3.1.4.
3.1.9.
Le candidat qui durant une période de deux ans a présenté des crises d’épilepsie uniquement pendant son
sommeil peut être déclaré apte à la conduite. La durée de validité de l’aptitude à la conduite est limitée à
un an maximum.
3.1.10.
La durée de validité de l’aptitude à la conduite, mentionnée dans les points 3.1.4 jusqu’à 3.1.9, est prorogée
à la condition que le candidat fasse l’objet d’une surveillance médicale régulière, qu’il n’ait plus eu de
nouvelles crises, qu’un bilan neurologique détaillé permette de conclure à la stabilisation de l’affection, que
le candidat soit suffisamment conscient de son affection et suive scrupuleusement son traitement.
3.2.
Normes pour les candidats du groupe 2
3.2.1.
Le candidat atteint d’épilepsie est inapte à la conduite.
3.2.2.
Le candidat qui a présenté des crises d’épilepsie au cours de son enfance mais qui, depuis l’âge de 15 ans,
sans aucun traitement spécifique n’a plus présenté de crises sous une forme quelconque, peut être déclaré
apte à la conduite si un examen neurologique détaillé ne révèle pas l’existence d’une pathologie cérébrale.
La durée de validité de l’aptitude à la conduite est limitée à un an. Durant les cinq années qui suivent, elle
peut être prorogée pour maximum un an. Un rapport d’un neurologue est requis. Le candidat titulaire doit
satisfaire aux conditions stipulées au point3.1.10.Après cette période, la durée de validité prévue par
l’article 44 de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif aux permis de conduire est applicable.
3.2.3.
Le candidat qui a présenté une crise d’épilepsie unique avec une étiologie déterminée ou le candidat qui
présente une épilepsie posttraumatique peut être déclaré apte à la conduite s’il n’a plus eu de crise depuis
deux ans, s’il a subi un examen neurologique approfondi et si son E.E.G. ne présente pas de signe
épileptique excluant une pathologie cérébrale permanente. Un rapport favorable d’un neurologue est
requis.
La durée de validité de l’aptitude à la conduite est limitée à un an. Durant les cinq années qui suivent, elle
peut être prorogée pour une période d’un an maximum. Le candidat doit satisfaire aux conditions stipulées
au point 3.1.10. Après cette période, la durée de validité prévue par l’article 44 de l’arrêté royal du
23 mars 1998 relatif au permis de conduire est applicable.
4.

Somnolence pathologique

4.1.
4.1.1.

Normes pour les candidats du groupe 1
Le candidat souffrant de somnolence pathologique ou de troubles de la conscience suite au syndrome de
narcolepsie/cataplexie ou du syndrome d’apnée du sommeil est inapte à la conduite.
Le médecin, choisi par le candidat, envoie celui-ci chez un neurologue pour recueillir l’avis neurologique
concernant l’aptitude à la conduite et sa durée de validité.
Le candidat atteint du syndrome de narcolepsie/cataplexie et qui, sous traitement ne présente aucun
symptôme peut être déclaré apte à la conduite six mois après la disparition de ces troubles de conscience.
La durée de validité de l’aptitude à la conduite ne peut excéder deux ans.

4.1.2.
4.1.3.
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4.1.4.

4.2.
4.2.1.
4.2.2.

5.
5.1.

5.2.
5.2.1.
5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

5.3.

6.
6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.

6.2.

6.3.
6.3.1.
6.3.1.1.
6.3.1.2.

Le candidat atteint du syndrome d’apnée du sommeil peut être déclaré apte à la conduite un mois après
l’introduction d’un traitement efficace.
La durée de validité de l’aptitude à la conduite est de maximum deux ans. Si, après cette période, le
candidat ne présente toujours pas de troubles ou d’anomalies, une attestation d’aptitude peut être délivrée
sans limitation de la durée de validité.
Normes pour les candidats du groupe 2
Le candidat souffrant de somnolence pathologique ou de troubles de la conscience suite au syndrome de
narcolepsie/cataplexie ou du syndrome d’apnée du sommeil est inapte à la conduite.
Le candidat atteint du syndrome d’apnée du sommeil peut être déclaré apte à la conduite un mois après
l’introduction d’un traitement efficace. Un rapport favorable d’un neurologue est requis.
La durée de validité de l’aptitude à la conduite est d’un an maximum. Si le candidat est toujours exempt
de troubles ou d’anomalies après cette période, la durée de validité prévue à l’article 44 de l’arrêté royal
du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire est applicable.
Troubles locomoteurs
Le candidat qui présente une diminution des aptitudes fonctionnelles suite à une atteinte au système
musculo-squelettique, une affection du système nerveux central ou périphérique ou toute autre affection
pouvant provoquer une limitation de son contrôle moteur, de ses perceptions ou de son comportement et de
ses capacités de jugement, ayant une influence sur la conduite en toute sécurité d’un véhicule à moteur est
inapte à la conduite.
Normes pour les candidats du groupe 1
Le médecin du centre visé à l’article 45 de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire
détermine l’aptitude à la conduite et sa durée de validité.
Le médecin du centre visé à l’article 45 de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire peut,
pour déterminer l’aptitude à la conduite, exécuter lui-même des examens médicaux ou les faire exécuter
par un autre médecin. Il peut faire appel à toutes les ressources de la médecine et se baser sur les résultats
d’un test pratique effectué avec un véhicule à moteur de la catégorie ou de la sous-catégorie sollicitée. Le
médecin tient compte de la catégorie ou sous-catégorie du permis de conduire demandé et des conditions
dans lesquelles il sera utilisé.
Pour être déclaré apte à la conduite, le candidat doit satisfaire à toutes les conditions reprises à la présente
annexe pour les candidats du groupe 1 ainsi qu’aux exigences concernant les connaissances, l’aptitude et
le comportement liés à la conduite d’un véhicule à moteur qui sont d’application pour les catégories et les
sous-catégories pour lesquelles il demande un permis de conduire ou dont il sollicite la prorogation. Avec
son véhicule adapté, le candidat doit pouvoir effectuer les mêmes prestations qu’un conducteur valide
avec un même véhicule non adapté.
Le médecin du centre visé à l’article 45 de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire
détermine, le cas échéant, les aménagements nécessaires, les conditions et les restrictions. Ceux-ci sont
mentionnés sur l’attestation d’aptitude à la conduite.
Par « aménagements », on entend les modifications et les équipements à apporter à un véhicule à moteur
pour compenser une diminution des aptitudes fonctionnelles de façon à ce que le véhicule puisse être
conduit en toute sécurité conformément aux dispositions réglementaires.
Les conditions et restrictions sont déterminées sur la base de l’état physique et psychique du candidat, en
tenant compte des risques, conditions et dangers, propre à la conduite de certains véhicules.
Ces conditions et restrictions peuvent entre autres se rapporter à la catégorie ou sous-catégorie du permis
de conduire, au type de véhicule, aux conditions d’utilisation, au moment de l’utilisation, au rayon
d’action, à la durée de validité, à l’utilisation d’orthèses ou de prothèses.
Normes pour les candidats du groupe 2
Après que le médecin visé à l’article 44, §§ 1 et 4, a constaté que le candidat correspond sur le plan purement
médical aux normes minimales, le candidat est envoyé au centre visé à l’article 45 de l’arrêté royal du
23 mars 1998 relatif au permis de conduire. Le médecin de ce centre rédigera ses conclusions sur la base des
normes fixées aux points 5.2.3 et 5.2.4 et les mettra à la disposition du médecin lui ayant adressé le candidat.
Affection du système cardio-vasculaire
Normes pour les candidats du groupe 1
Le médecin, choisi par le candidat, envoie celui-ci chez un cardiologue pour recueillir l’avis cardiologique
concernant l’aptitude à la conduite et sa durée de validité.
Le candidat qui souffre d’une affection présentant un risque accru de perte de conscience soudaine ou
d’une défaillance fonctionnelle brutale est inapte à la conduite.
Le candidat qui souffre de troubles légers ou modérés suite à une insuffisance cardiaque chronique lors
d’un effort physique normal ou léger (New York Hart Association (NYHA) classe 2), une déficience des
artères coronaires, une cardiomyopathie, une déficience congénitale ou acquise des valvules (avec ou sans
prothèse), une anomalie congénitale au niveau du coeur ou des artères principales peut être déclaré apte
à la conduite.
La durée de validité de l’aptitude à la conduite ne peut excéder cinq ans.
Normes pour les candidats du groupe 2
Le candidat qui souffre d’une insuffisance cardiaque chronique provoquant des troubles uniquement lors d’un
effort physique normal (NYHA classe 2) une cardiomyopathie, une déficience congénitale du coeur et des
vaisseaux coronariens, une déficience congénitale ou acquise des valvules (avec ou sans prothèse), une maladie
ischémique du coeur due à une déficience des artères coronaires peut être déclaré apte à la conduite. Un rapport
du cardiologue est requis. La durée de validité de l’aptitude à la conduite ne peut excéder trois ans.
Rythme et conduction
Normes pour les candidats du groupe 1
Le médecin, choisi par le candidat, envoie celui-ci chez un cardiologue pour recueillir l’avis cardiologique
concernant l’aptitude à la conduite et sa durée de validité.
Le candidat qui présente des troubles graves non corrigés et non contrôlés du rythme cardiaque ou de la
conduction atrio-ventriculaire est inapte à la conduite.
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6.3.1.3.

6.3.1.4.

6.3.2.
6.3.2.1.
6.3.2.2.

6.3.2.3.
6.3.2.4.
6.4.

Le candidat à qui on a implanté un stimulateur cardiaque est inapte à la conduite durant le mois qui suit
l’implantation du stimulateur cardiaque ou le remplacement de l’électrode. Au cas où il s’agit uniquement
de remplacer le stimulateur cardiaque, le candidat peut être déclaré apte immédiatement par le
cardiologue traitant.
Pour être apte à la conduite, le candidat porteur d’un stimulateur cardiaque doit suivre le traitement établi
par le cardiologue traitant. La durée de validité de l’aptitude à la conduite ne peut excéder deux ans.
Le candidat à qui on a implanté un défibrillateur automatique est inapte à la conduite.Le candidat peut
toutefois être déclaré apte après une période d’un an au minimum à compter de l’implantation, sur la base
d’un rapport récent délivré par le cardiologue du centre médical qui a pratiqué l’intervention.Au cas où
il s’agit de remplacer uniquement le défibrillateur, le candidat peut être déclaré apte à la conduite
immédiatement sur la base d’un rapport récent délivré par le cardiologue traitant.
Pour être apte à la conduite, le candidat porteur d’un défibrillateur doit suivre le traitement établi par le
cardiologue traitant. La durée de validité de l’aptitude à la conduite ne peut excéder deux ans.
Normes pour les candidats du groupe 2
Le candidat qui présente des troubles graves du rythme cardiaque ou de la conduction atrio-ventriculaire
est inapte à la conduite.
Le candidat porteur d’un stimulateur cardiaque implanté est inapte à la conduite durant les trois mois qui
suivent l’implantation du stimulateur cardiaque ou le remplacement de l’électrode. Un rapport d’un
cardiologue est requis.
Au cas où il s’agit uniquement de remplacer le stimulateur cardiaque, le candidat peut être déclaré apte
à la conduite au plus tôt deux semaines après l’intervention. Un rapport d’un cardiologue est requis.
Pour être apte à la conduite, le candidat porteur d’un stimulateur cardiaque implanté doit suivre le
traitement établi par le cardiologue traitant. La durée de validité de l’aptitude à la conduite ne peut excéder
un an. Un rapport d’un cardiologue est requis.
Le candidat porteur d’un défibrillateur est inapte à la conduite.
Tension artérielle
Les tensions artérielles systolique et diastolique sont appréciées en fonction de leur influence sur l’aptitude à
la conduite. Il est également tenu compte de l’influence que peut avoir la consommation de médicaments
hypotenseurs sur la conscience du candidat.

6.5.
Système coronarien et myocarde
6.5.1.
Normes pour les candidats du groupe 1
6.5.1.1.
Le médecin, choisi par le candidat, envoie celui-ci chez un cardiologue pour recueillir l’avis cardiologique
concernant l’aptitude à la conduite et la durée de validité de celle-ci.
6.5.1.2.
Le candidat atteint d’angine de poitrine qui survient au repos, à la moindre émotion ou en présence d’un
autre facteur déclenchant important est inapte à la conduite. L’aptitude à la conduite peut être réévaluée
après disparition des troubles liés à l’angine de poitrine. La durée de validité de l’aptitude à la conduite
ne peut excéder deux ans. Un rapport d’un cardiologue est requis.
6.5.1.3.
Lorsque le candidat a eu un ou plusieurs infarctus du myocarde, il est inapte à la conduite. Sur la base du
rapport d’un cardiologue, tenant compte des plaintes du candidat et de l’évolution de l’affection, le
candidat peut être déclaré apte à la conduite.
6.5.2.
Normes pour les candidats du groupe 2
6.5.2.1.
Le candidat atteint d’angine de poitrine qui survient au repos, à la moindre émotion ou en présence d’un
autre facteur déclencheur important est inapte à la conduite. L’aptitude à la conduite peut être réévaluée
après la disparition des troubles liés à l’angine de poitrine. La durée de validité de l’aptitude à la conduite
ne peut excéder un an. Un rapport d’un cardiologue est requis.
6.5.2.2.
Le candidat atteint d’altérations importantes du myocarde, de séquelles dûment constatées d’un infarctus
du myocarde survenu antérieurement, de signes manifestes d’une affection coronarienne et d’une
insuffisance cardiaque est inapte à la conduite.
6.5.2.3.
Néanmoins, s’il s’agit d’un ou de plusieurs infarctus limités avec maintien d’un bon fonctionnement
cardiaque et en l’absence de troubles du rythme cardiaque, le titulaire d’un permis de conduire du groupe
2 peut être déclaré apte à la conduite. La déclaration d’aptitude à la conduite ne peut être délivrée moins
de trois mois après le dernier infarctus. La durée de validité de l’aptitude à la conduite ne peut excéder
deux ans. Un rapport d’un cardiologue est requis.
7.
Diabète sucré
7.1.
Le candidat atteint de diabète sucré risquant d’entraı̂ner une perte de conscience soudaine due à l’hypo- ou
l’hyperglycémie est inapte à la conduite.
7.2.
Le candidat atteint de diabète sucré chez qui l’affection s’accompagne de graves complications au niveau des
yeux, du système nerveux ou du système cardio-vasculaire est inapte à la conduite lorsque celles-ci empêchent
une conduite sûre du véhicule ou sont en contradiction avec les normes minimales telles que prévues dans la
présente annexe.
7.3.
7.3.1.

7.3.2.

Normes pour les candidats du groupe 1
Le médecin choisi par un candidat atteint de diabète sucré qui est traité par un régime ou aux médications
orales hypoglycémiantes détermine l’aptitude à la conduite et la durée de validité de celle-ci du point de
vue diabétologique.Le médecin, choisi par le candidat, envoie le candidat traité à l’insuline chez un
endocrinologue pour recueillir un avis endocrinologique concernant l’aptitude à la conduite et la durée de
validité.Lorsque le candidat est sujet aux complications visées au point 7.2., le médecin l’envoie chez le
spécialiste concerné.
Le candidat atteint de diabète sucré et traité par un régime ou aux médications orales hypoglycémiantes
qui, à dose thérapeutique, ne risquent pas de provoquer de l’hypoglycémie peut être déclaré apte à la
conduite à la condition qu’il ne présente aucune des complications visées au point 7.2., que son diabète se
soit stabilisé, qu’il fasse l’objet d’une surveillance médicale régulière, qu’il soit pleinement conscient de son
affection et qu’il suive fidèlement son traitement.La durée de validité de l’aptitude à la conduite est de cinq
ans maximum jusqu’à l’âge de 50 ans et de trois ans à partir de cet âge.
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7.3.3.

Le candidat atteint de diabète sucré et traité par insuline ou aux médications orales hypoglycémiantes qui,
à dose thérapeutique, risquent de provoquer de l’hypoglycémie peut être déclaré apte à la conduite à la
condition qu’il ne présente aucune des complications visées au point 7.2., que son diabète se soit stabilisé,
qu’il ne présente pas de risque accru d’hypoglycémie, qu’il fasse l’objet d’une surveillance médicale
régulière, qu’il soit pleinement conscient de son affection, qu’il ait reçu une formation suffisante concernant
le traitement de sa maladie et qu’il suive fidèlement son traitement.
Un rapport d’un endocrinologue est requis.
La durée de validité de l’aptitude à la conduite est de cinq ans maximum jusqu’à l’âge de 50 ans et de trois
ans à partir de cet âge.

7.4.
7.4.1.

Normes pour les candidats du groupe 2
Le candidat atteint de diabète sucré qui est traité par un régime ou aux médications orales
hypoglycémiantes ne risquant pas, à dose thérapeutique, de provoquer de l’hypoglycémie peut être
déclaré apte à la conduite. Le candidat ne peut présenter aucune des complications visées au point 7.2., et
doit avoir un diabète stabilisé, faire l’objet d’une surveillance médicale régulière, être pleinement conscient
de son affection et suivre fidèlement son traitement. Un rapport d’un endocrinologue est requis.La durée
de validité de l’aptitude à la conduite ne peut excéder trois ans.
Le candidat atteint de diabète sucré et traité à l’insuline ou aux médications orales hypoglycémiantes qui,
à dose thérapeutique, risquent de provoquer de l’hypoglycémie est inapte à la conduite.
Il peut exceptionnellement être déclaré apte à la conduite à condition qu’il ne présente aucune des
complications visées au point 7.2., que son diabète se soit stabilisé, qu’il ne présente pas de risque accru
d’hypoglycémie, qu’il fasse l’objet d’une surveillance médicale régulière, qu’il soit pleinement conscient de
son affection, qu’il ait reçu une formation suffisante concernant le traitement de sa maladie, qu’il contrôle
régulièrement son taux de glycémie, qu’il suive fidèlement son traitement et qu’il puisse justifier d’une
bonne expérience de conducteur. Un rapport d’un endocrinologue est requis.
La durée de validité de l’aptitude à la conduite ne peut excéder trois ans.

7.4.2.

8.

Affections de l’audition et du système vestibulaire

8.1.

Le candidat atteint de troubles du système vestibulaire qui peuvent occasionner des vertiges ou des troubles
de l’équilibre soudains est inapte à la conduite.
Le médecin, choisi par le candidat du groupe 1, envoie celui-ci chez un oto-rhino-laryngologue pour recueillir
un avis concernant l’aptitude à la conduite et sa durée de validité.
Un rapport d’un oto-rhino-laryngologue est requis pour le candidat du groupe 2.
Le candidat du groupe 1 ou 2 atteint d’hypoacousie ou de surdité est apte à la conduite pour autant qu’elles
ne s’accompagnent pas de troubles vestibulaires aigüs.

8.2.
8.3.
8.4.
III.

Normes concernant les fonctions visuelles

1.

Dispositions générales

1.1.

Le candidat du groupe 1 ou 2 s’adresse à l’ophtalmologue de son choix qui déterminera, sur le plan visuel,
l’aptitude à la conduite et sa durée de validité.
Le candidat qui présente une affection évolutive aiguë ou chronique des yeux ou de leurs annexes, susceptible
d’en affecter le fonctionnement au point de compromettre la sécurité routière est inapte à la conduite.
Le candidat est inapte à la conduite après la perte soudaine, totale ou partielle de l’usage d’un oeil, après une
intervention pouvant influencer la vision, après une paralysie oculaire qui provoque une diplopie dans la
position primaire du regard. Un ophtalmologue détermine le moment où le candidat est à nouveau apte à
conduire.
Pour satisfaire aux normes minimales, le candidat présentant une pseudophakie peut porter une correction
optique supplémentaire (lunettes ou lentilles de contact). Les lentilles intraoculaires ne sont pas considérées
comme des lentilles correctrices et n’entraı̂nent pas d’inaptitude à la conduite, à moins que des problèmes tels
que ″double vision″ ne se présentent.

1.2.
1.3.

1.4.

2.

Acuité visuelle centrale de loin

2.1.

Si le candidat est obligé de porter une correction optique pour atteindre l’acuité visuelle exigée, cette correction
doit être bien tolérée. La correction obtenue grâce aux verres de lunettes ne peut en aucun cas limiter de
manière significative le champ visuel dans l’axe horizontal.
Si l’ophtalmologue estime que le port d’une correction optique (lunettes ou lentilles de contact) est nécessaire
pour conduire un véhicule à moteur en toute sécurité, il en fait mention sur l’attestation qu’il délivre.
Le port d’une correction optique est obligatoire lorsque, sans cette correction, le candidat n’atteint pas l’acuité
visuelle minimale ou parce que l’ophtalmologue estime que cette correction optique est indiquée pour
améliorer l’acuité visuelle ou pour éviter une fatigue des muscles de l’oeil, qui pourrait gêner de façon
significative les fonctions visuelles du candidat.

2.2.
2.3.

2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.5.

Normes pour les candidats du groupe 1
Le candidat doit atteindre une acuité visuelle binoculaire d’au moins 5/10, obtenue éventuellement avec
une correction optique.
Le candidat qui a perdu la faculté visuelle entière d’un oeil ou qui n’utilise qu’un oeil doit avoir une acuité
visuelle d’au moins 6/10, obtenue éventuellement avec une correction optique.
Normes pour les candidats du groupe 2
Le candidat doit atteindre une acuité visuelle d’au moins 8/10 à l’oeil le meilleur, et d’au moins 5/10 au
moins bon, obtenue éventuellement avec une correction optique.
Si les valeurs de 8/10 et de 5/10 sont obtenues avec une correction optique, l’acuité visuelle non corrigée
ne peut être inférieure à 1/20 à chaque oeil, ou la correction de l’acuité visuelle minimale (8/10 et 5/10)
doit être obtenue par des lunettes qui ne peuvent être plus fortes avec plus ou moins 8 dioptries. Les
lentilles de contact quelque soit leur dioptrie sont autorisées à condition qu’elles soient bien supportées.
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3.

Champ visuel

3.1.
3.2.

Le champ visuel ne peut présenter ni défaut, ni rétrécissement.
La mesure du champ visuel se fait à l’aide d’un objet intense (objet V/4 du périmètre de Goldmann ou objet
similaire) et pour chaque oeil séparément. Pour le candidat présentant un strabisme, l’examen se fait pour les
deux yeux ensemble. Si le candidat est obligé de porter une correction optique pour atteindre l’acuité visuelle
exigée, la mesure du champ visuel est réalisée avec le port de la correction optique.
Normes pour les candidats du groupe 1
Dans l’axe horizontal, le champ visuel binoculaire doit atteindre une amplitude d’au moins 120°.
Le candidat qui a perdu la vision d’un oeil ou qui ne se sert que d’un oeil, doit avoir un champ visuel
atteignant dans l’axe horizontal une amplitude d’au moins 120°.
Exceptionnellement, sur avis favorable de l’ophtalmologue, le candidat, dont le champ visuel n’atteint pas
dans l’axe horizontal une amplitude de 120 ° ou qui est atteint d’anomalies importantes dans les autres
axes du champ visuel, peut, conformément aux dispositions du point II. 5.2.2., être déclaré apte à la
conduite, après examen, par le médecin du centre visé à l’article 45 de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif
au permis de conduire.
Normes pour les candidats du groupe 2
Dans l’axe horizontal (0°- 180°) le champ visuel binoculaire doit atteindre une amplitude d’au moins 140°,
dans l’axe vertical (90° - 270°), d’au moins 60° et dans les deux axes intermédiaires (45° - 225° et 135° - 315°),
d’au moins 100°.
Si le moins bon oeil a une acuité visuelle corrigée inférieure à 8/10, cet oeil doit avoir un champ visuel d’au
moins 80° temporal et 60° nasal dans l’axe horizontal.

3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.

3.4.
3.4.1
3.4.2.
4.

Sens chromatique
Pour toutes les catégories et sous-catégories: aucune exigence.

5.

Vision crépusculaire

IV.

Pour être apte à la conduite le candidat doit présenter, après cinq minutes d’adaptation à l’obscurité, une acuité
visuelle de 2/10, éventuellement avec une correction optique. L’acuité visuelle est mesurée avec les deux yeux
simultanément, à l’aide d’une échelle d’optotypes, lettres noires sur fond blanc, éclairée à un Lux et placée à
cinq mètres du candidat.
En cas de doute, il sera procédé à un examen plus approfondi à l’aide d’un adaptomètre. L’écart maximal toléré
est d’une unité log.
Normes relatives à l’usage d’alcool, de substances psychotropes et de médicaments

1.

Substances psychotropes et médicaments

1.1.
1.2.

Le médecin détermine l’aptitude à la conduite et la durée de validité de celle-ci.
Le candidat qui est en état de dépendance à l’égard de substances psychotropes ou qui en fait une
consommation excessive sans toutefois être en état de dépendance est inapte à la conduite.
Le candidat qui consomme régulièrement des substances psychotropes, sous quelque forme que ce soit,
susceptibles de compromettre son aptitude à la conduite, ou qui en absorbe une quantité telle qu’elle exerce une
influence néfaste sur le comportement routier, est inapte à la conduite.Ceci vaut également pour tout autre
médicament ou association de médicaments qui exerce une influence néfaste sur la perception, l’humeur,
l’attention, la psychomotricité et la capacité de jugement.
Lors de la prescription de médicaments, le médecin évalue l’influence sur la conduite de chaque médicament
pris séparément ou en association avec d’autres médicaments ou avec de l’alcool. Le médecin informe son
patient des effets possibles des médicaments sur le comportement routier.
Le candidat qui a été en état de dépendance à l’égard de substances psychotropes ou qui en a fait une
consommation excessive peut néanmoins être déclaré apte à la conduite au terme d’une période prouvée
d’abstinence d’au moins six mois. La durée de validité de l’aptitude à la conduite ne peut excéder trois ans.
L’alcool
Le médecin détermine l’aptitude à la conduite et la durée de validité de celle-ci.
Le candidat en état de dépendance vis-à-vis de l’alcool, ou qui ne peut s’abstenir de consommer de l’alcool lors
de la conduite d’un véhicule à moteur est inapte à la conduite.
Le candidat qui a été en état de dépendance à l’égard de l’alcool peut néanmoins être déclaré apte à la conduite
au terme d’une période prouvée d’abstinence d’au moins six mois. La durée de validité de l’aptitude à la
conduite ne peut excéder trois ans.
Normes relatives aux affections des reins et du foie
Normes pour les candidats du groupe 1
Le médecin, choisi par le candidat, envoie celui-ci chez un interniste pour recueillir son avis concernant
l’aptitude à la conduite et la durée de validité de celle-ci.
Le candidat qui souffre d’insuffisance chronique grave au niveau des reins ou du foie peut être déclaré apte à
la conduite à la condition de se soumettre à des contrôles médicaux réguliers. La durée de validité de l’aptitude
à la conduite ne peut excéder deux ans.
Normes pour les candidats du groupe 2
Le candidat souffrant d’insuffisance chronique grave au niveau des reins ou du foie peut être déclaré apte à la
conduite dans des cas exceptionnels à la condition de se soumettre à des contrôles médicaux réguliers. Un
rapport d’un interniste est requis. La durée de validité de l’aptitude à la conduite ne peut excéder un an.
Implants
Le candidat qui a subi une transplantation d’organe ou un implant artificiel pouvant avoir une incidence sur
l’aptitude à la conduite peut néanmoins être déclaré apte à la conduite par le médecin du centre visé à l’article
45 de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire sous réserve d’un rapport médical du
spécialiste traitant et d’un suivi médical régulier.

1.3.

1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
V.
1.
1.1.
1.2.
2.

VI.
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VII.

Attestation d’aptitude pour le candidat au permis de conduire du groupe 1

Je soussigné(e), ........................................................................................................................., médecin, déclare par la présente
avoir examiné le candidat mentionné ci-après et l’avoir, conformément aux dispositions de l’annexe 6 de l’arrêté royal
du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, envoyé chez le(s) spécialiste(s) concerné(s).
Sur la base de mes constatations et des avis reçus, le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie : (*)
A3
A
B
B+E
est déclaré : (**)
h inapte à la conduite
h apte, sans adaptations, conditions ni restrictions
h apte sous les conditions ou restrictions suivantes :
h code 02.01 : prothèse auditive à une oreille
h code 02.02 : prothèse auditive aux deux oreilles
h code 05.01 : limité aux trajets entre 1 heure après le lever et 1 heure avant le coucher du soleil
h code 05.02 : limité aux trajets dans un rayon de.......... km autour du domicile ou seulement dans une région
(lieu) donnée
h code 05.04 : limité à la conduite à une vitesse inférieure à............ km/h
h code 05.06 : limité à la conduite sans remorque
h code 05.07 : non valable sur autoroutes
L’attestation d’aptitude de l’ophtalmologue est jointe en annexe (**)
h oui

h non

Sur la base des constatations médicales et conformément à l’annexe 6 précitée, cette attestation d’aptitude a : (**)
h une validité illimitée
h une validité limitée jusqu’au...../....../......
Je déclare conserver dans le dossier du candidat les avis médicaux mis à ma disposition pendant une période de 6 ans.
Identification du candidat

Identification du médecin

Nom : .........................................................................................

Nom : ............................................................................ Cachet

Prénom : ...................................................................................

Adresse : ......................................................................

Date de naissance :....../....../......

......................................................................

N° de registre national (facultatif) :......................................
......................................................................................................
Adresse : ....................................................................................
...................................................................................
Date
Signature

(*) Biffer les catégories non valables.
(**) Cocher la rubrique qui est d’application.
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VIII.

Attestation d’aptitude pour le candidat au permis de conduire du groupe 1, délivrée par l’ophtalmologue

Je, soussigné(e) .................................................................................................... ophtalmologue, déclare par la présente avoir
examiné le candidat mentionné ci-après. Conformément à l’annexe 6 - III de l’arrêté royal du 23 mars 1998
relatif au permis de conduire, le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie : (*)
A3

A

B

B+E

h est déclaré apte, sans conditions ni restrictions (**)
h est déclaré inapte à la conduite (**)
h peut être déclaré apte après examen par le médecin du centre visé à l’article 45 de l’arrêté royal du 23 mars 1998
relatif au permis de conduire, conformément aux dispositions de l’annexe 6, III précitée. Je donne un avis favorable aux
conditions ou restrictions ci-dessous : (**)
h est déclaré apte sous les conditions ou restrictions suivantes : (**)
h code 01.01 : lunettes
h code 01.02 : lentilles de contact
h code 01.03 : verre protecteur
h code 01.04 : verre opaque
h code 01.05 : couvre-oeil
h code 01.06 : lunettes ou lentilles de contact
h code 05.01 : limité aux trajets entre 1 heure après le lever et 1 heure avant le coucher du soleil
h code 05.02 : limité aux trajets dans un rayon de.......... km autour du domicile ou seulement dans une
région (lieu) donnée
h code 05.04 : limité à la conduite à une vitesse inférieure à............ km/h
h code 05.06 : limité à la conduite sans remorque
h code 05.07 : non valable sur autoroutes
Sur la base des constatations médicales et, conformément à l’annexe 6, III précitée, cette attestation d’aptitude a, sur le
plan ophtalmologique : (**)
h une validité illimitée
h une validité limitée jusqu’au...../....../......
Identification du candidat

Identification du médecin

Nom : .........................................................................................

Nom : ............................................................................ Cachet

Prénom :.....................................................................................

Adresse : ......................................................................

Date de naissance :....../....../......

......................................................................

N° de registre national (facultatif) :......................................
......................................................................................................
Adresse : ....................................................................................
....................................................................................
Date
Signature
(*) Biffer les catégories non valables.
(**) Cocher la rubrique qui est d’application.
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IX.
Déclaration personnelle pour le candidat au permis de conduire du groupe 2
Nom : ......................................................................................... Prénom : .........................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
Date de naissance : ....../....../...... Lieu de naissance : ..................................................................................................................
N° de registre national (facultatif) :..................................................................................................................................................
Catégorie et/ou sous-catégorie du permis de conduire actuel
h A3 h A h B h B+E h C h C+E h C1 h C1+E h D h D+E h D1 h D1+E (*)
Délivré à : .......................................................................................... N° : ..........................................................................................
Valable jusqu’au :....../....../......
Candidat au permis de conduire valable pour la catégorie : ......................................................................................................
Le cas échéant : date de l’examen précédent :...........................................................................................................................
nom du médecin examinateur : ......................................................................................................................
Questionnaire à remplir par le candidat (cochez les cases appropriées)
oui

non

1. Etes-vous ou avez-vous été en traitement pour une affection du système nerveux central
ou périphérique, une hémorragie cérébrale, une lésion cérébrale, une fracture du crâne, un
coma ?

h

h

2. Etes-vous ou avez-vous été en traitement pour des troubles importants de votre capacité
de jugement, de perception, d’adaptation ou une affection des réactions psychomotrices ?

h

h

3. Etes-vous ou avez-vous été en traitement pour une aliénation ou une affection
psychiatrique ?

h

h

4. Souffrez-vous de difficultés d’adaptation importantes qui s’expriment, par exemple, par
un comportement routier inadapté, une prise de risques exagérée, un comportement
incontrôlé ?

h

h

5. Etes-vous ou avez-vous été en traitement pour épilepsie, diminution de la conscience,
perte de conscience brutale brève ou prolongée, paralysie subite, vertiges ou troubles de
l’équilibre ?

h

h

6. Etes-vous anormalement fatigué ou éprouvez-vous l’envie de dormir pendant la journée ?

h

h

7. Ronflez-vous bruyamment pendant votre sommeil ?

h

h

8. Etes-vous ou avez-vous été en traitement pour maladie cardiaque ou vasculaire, troubles
du rythme cardiaque ou de la conduction, infarctus, problèmes de tension artérielle ?

h

h

9. Avez-vous subi une opération cardiaque ?

h

h

10. Etes-vous privé de l’usage d’un bras, d’une main et/ou de doigts, d’une jambe et/ou
d’un pied ou des articulations correspondantes ?

h

h

11. Etes-vous ou avez-vous été en traitement pour le diabète ?

h

h

12. Etes-vous ou avez-vous été en traitement chez un ophtalmologue pour une maladie des
yeux ?

h

h

13. Avez-vous subi une opération aux yeux ou un traitement au laser ?

h

h

14. Portez-vous des lunettes ou des lentilles de contact ?

h

h

15. Votre vision, son acuité et/ou votre champ visuel est-il atteint ?

h

h

16. Votre vision crépusculaire ou dans l’obscurité est-elle réduite ou insuffisante ?

h

h

17. Etes-vous dépendant de l’alcool, de drogues ou de l’usage abusif de médicaments, ou
avez-vous été en traitement pour l’un de ces motifs ?

h

h

18. Prenez-vous des médicaments susceptibles d’influencer la conscience, la perception, la
capacité de jugement ou le fonctionnement normal tels que tranquillisants, somnifères,
stimulants, antidépresseurs ou autres psychotropes ?

h

h

19. Souffrez-vous d’une affection au foie ou aux reins ?

h

h

20. Avez-vous subi une transplantation d’organe ou un autre implant artificiel ayant une
influence possible sur votre aptitude à la conduite ?

h

h

Je, soussigné, déclare sur l’honneur avoir répondu loyalement aux questions posées ci-dessus et ne pas être atteint
d’une autre maladie ou d’une autre affection quelconque susceptible d’entraver ou d’empêcher, même passagèrement,
la conduite normale d’un véhicule d’une catégorie ou sous-catégorie du groupe 2.
Date :....../....../......
Signature du candidat :
(*) Cochez les catégories valables.
Les données collectées à l’aide de ce formulaire, conformément aux dispositions de l’arrêté royal du 23 mars 1998
relatif au permis de conduire, seront traitées pour la gestion des examens médicaux en vue de l’obtention d’un
permis de conduire par et sous la responsabilité de............ (1).
Si vous désirez prendre connaissance des données qui vous concernent et demander, le cas échéant, la rectification
de celles-ci, adressez-vous à.....(1)
(1) A compléter par l’instance qui effectue l’examen médical.

13573

BELGISCH STAATSBLAD — 30.04.1998 — MONITEUR BELGE
X.

Examen oculaire - candidat au permis de conduire du groupe 2

Candidat :

Cachet de l’ophtalmologue

Nom : .........................................................................................
Prénom : ...................................................................................
Adresse : ....................................................................................
......................................................................................................
Date de naissance : ...../...../......
Lieu de naissance :...................................................................
Numéro du registre national (facultatif) : ...........................
......................................................................................................
Diagnose

Antécédents oculaires

Inspection : examen biomicroscopique

Mobilité oculaire - Covertest

Réflexes pupilaires et cornéens

Fond d’oeil

Gauche

Droite

Diplopie

Acuité visuelle centrale de loin

Vision crépusculaire

Champ visuel (*)

oeil gauche
oeil droit
Binoculaire

Sans correction

Sans correction

axe 0° - 180°

Avec correction

Correction en dioptrie

Avec correction

axe 90° - 270°

axe 45° - 225°

axe 135° - 315°

Je soussigné(e), ................................................................................................., ophtalmologue, déclare que, conformément à
l’annexe 6, III de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire,
le candidat est, sur le plan ophtalmologique :
h inapte à la conduite (**)
h apte sans conditions ni restrictions (**)
h apte sous les conditions ou restrictions suivantes : (**)
h code 01.01 = lunettes
h code 01.02 = lentilles de contact
h code 01.06 = lunettes ou lentilles de contact
Cette attestation est valable jusqu’au ...../...../.........
Date : ...../...../.........
Signature

(*) A mesurer avec la correction optique si nécessaire, voir verso.
(**) Cochez la rubrique qui est d’application.
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XI.

Attestation d’aptitude pour le candidat au permis de conduire du groupe 2

Je soussigné(e), ..............................................................................................................., médecin, déclare par la présente avoir
examiné le candidat mentionné ci-après et l’avoir, conformément aux dispositions de l’annexe 6 de l’arrêté royal
du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, envoyé chez le(s) spécialiste(s) concerné(s).
Sur la base de mes constatations et des avis reçus, le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie ou
sous-catégorie (*)
B

C

B+E
C+E
est déclaré : (**)

C1

D

D1

C1+E

D+E

D1+E (*)

h inapte à la conduite
h apte, sans adaptations, conditions ni restrictions
h apte sous les conditions ou restrictions suivantes
h code 03.01 : prothèse/orthèse à un membre supérieur
h code 03.02 : prothèse/orthèse à un membre inférieur en combinaison avec
h code 90.03 : gauche
h code 90.04 : droit
h code 90.05 : main
h code 90.06 : pied
h code 02.01 : prothèse auditive à une oreille
h code 02.02 : prothèse auditive aux deux oreilles
h code 05.01 : limité aux trajets entre 1 heure après le lever et 1 heure avant le coucher du soleil
h code 05.02 : limité aux trajets dans un rayon de.......... km autour du domicile ou seulement dans une région
(lieu) donnée
h code 05.04 : limité à la conduite à une vitesse inférieure à............ km/h
h code 05.06 : limité à la conduite sans remorque
h code 05.07 : non valable sur autoroutes
h apte avec les adaptations suivantes :
h code.............
h code.............
h code.............
Sur la base des constatations médicales et conformément à l’annexe 6 et à l’article 44 de l’arrêté royal
du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, cette attestation d’aptitude a une validité limitée jusqu’au...../....../.....
Je déclare conserver dans le dossier du candidat les avis médicaux mis à ma disposition pendant une période de 6 ans.
Identification du candidat

Identification du médecin

Nom : .........................................................................................

Nom : ............................................................................ Cachet

Prénom : ...................................................................................

Adresse : ......................................................................

Date de naissance : ....../....../......

......................................................................

N° de registre national (facultatif) : ....................................
......................................................................................................
Adresse : ....................................................................................
....................................................................................
Date
Signature
(*) Biffer les catégories non valables.
(**) Cochez la rubrique qui est d’application.
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XII.

Attestation d’aptitude délivrée par le médecin du centre visé à l’article 45 de l’arrêté royal du 23 mars 1998
relatif au permis de conduire au candidat au permis de conduire du groupe 1

Je soussigné(e), ........................................................................................................................., médecin, déclare par la présente
que le candidat mentionné ci-après, sur la base des examens effectués par moi-même ou par d’autres médecins, et des
résultats d’un test pratique de conduite effectué avec un véhicule à moteur de la catégorie : (*)
A3

A

B

B+E

est déclaré : (**)
h inapte à la conduite
h apte, sans adaptations
h code 10.01 : changement de vitesses manuel
h apte sous les conditions ou restrictions suivantes
h code 03.01 : prothèse/orthèse à un membre supérieur
h code 03.02 : prothèse/orthèse à un membre inférieur en combinaison avec
h code 90.03 : gauche
h code 90.04 : droit
h code 90.05 : main
h code 90.06 : pied
h code 02.01 : prothèse auditive à une oreille
h code 02.02 : prothèse auditive aux deux oreilles
h code 05.01 : limité aux trajets entre 1 heure après le lever et 1 heure avant le coucher du soleil
h code 05.02 : limité aux trajets dans un rayon de.......... km autour du domicile ou seulement dans une région
(lieu) donnée
h code 05.04 : limité à la conduite à une vitesse inférieure à............ km/h
h code 05.06 : limité à la conduite sans remorque
h code 05.07 : non valable sur autoroutes
h apte avec les adaptations suivantes :
h code.............
h code.............
h code.............
L’attestation d’aptitude de l’ophtalmologue est jointe en annexe (**)
h oui

h non

Sur la base des constatations médicales et conformément à l’annexe 6 de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis
de conduire, cette attestation d’aptitude a : (**)
h une validité illimitée
h une validité limitée jusqu’au ...../....../......
Je déclare conserver dans le dossier du candidat les avis médicaux mis à ma disposition pendant une période de 6 ans.
Identification du candidat

Identification du médecin

Nom : .........................................................................................

Nom : ............................................................................ Cachet

Prénom : ...................................................................................

Adresse : ......................................................................

Date de naissance : ....../....../......

......................................................................

N° de registre national (facultatif) :......................................
......................................................................................................
Adresse : ....................................................................................
....................................................................................
Date
Signature
(*) Biffer les catégories non valables.
(**) Cochez la rubrique qui est d’application.
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XIII.

Examens psychologiques pour les conducteurs déchus du droit de conduire (toutes catégories de véhicules
à moteur)

Examen de la personnalité et de l’adaptation au milieu social.
Examen des aptitudes psychomotrices et du mécanisme de compensation.

Vu pour être annexé à l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.

ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l’Intérieur,
J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Santé publique,
M. COLLA

Le Ministre des Affaires étrangères,
E. DE RYCKE

La Ministre de l’Emploi et du Travail,
Mme M. SMET

Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK

Le Ministre de la Défense nationale,
J.P. PONCELET

Le Secrétaire d’Etat à la Sécurité,
J. PEETERS
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Bijlage 7 bij het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het
rijbewijs

Annexe 7 à l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de
conduire

Geharmoniseerde communautaire codes.
Bestuurder (medische oorzaken)
01. Correctie/bescherming van het gezichtsvermogen.
01.01 Bril;
01.02 Contactlenzen;
01.03 Beschermend glas;
01.04 Ondoorschijnend glas;
01.05 Ooglap;
01.06 Bril of contactlenzen.
02. Gehoorprothese.
02.01 Gehoorprothese één oor;
02.02 Gehoorprothese beide oren.
03. Prothese/orthese aan de ledematen.
03.01 Prothese/orthese aan arm;
03.02 Prothese/orthese aan been.
04. Op vertoon van een geldig medisch attest.
05. Beperkt gebruik om gezondheidsredenen.
05.01 Beperkt tot verkeersdeelname van 1 uur na zonsopgang
tot 1 uur voor zonsondergang;
05.02 Beperkt tot verkeersdeelname binnen een straal van het
gegeven aantal km rond de woonplaats of alleen in de
aangegeven plaats-/landstreek;
05.03 Beperkt tot het besturen zonder passagiers;
05.04 Beperkt tot het rijden met een snelheid van niet meer dan
het aangegeven aantal km per uur (km/h);
05.05 Beperkt tot het besturen met een begeleider;
05.06 Beperkt tot het besturen zonder aanhangwagen;
05.07 Niet geldig op autosnelwegen.
Aanpassingen/eisen aan het voertuig.
10. Aangepaste versnellingsbak.
10.01 Handschakeling;
10.02 Automatische schakeling;
10.03 Electronisch gestuurde schakeling;
10.04 Aangepaste keuze handel;
10.05 Zonder hulpversnelling.
15. Aangepaste koppeling.
15.01 Aangepast koppelingspedaal;
15.02 Handkoppeling;
15.03 Automatische koppeling;
15.04 Koppelingspedaal uitgenomen/opgeklapt.
20. Aangepast remsysteem.
20.01 Aangepast rempedaal;
20.02 Verbreed rempedaal;
20.03 Rempedaal geschikt voor bediening met de linkervoet;

Codes communautaires harmonisés.
Conducteur (raisons médicales)
01. Correction/protection de la vision.
01.01 Lunettes;
01.02 Lentilles de contact;
01.03 Verre protecteur;
01.04 Verre opaque;
01.05 Couvre oeil;
01.06 Lunettes ou lentilles de contact.
02. Prothèse auditive.
02.01 Prothèse auditive à une oreille;
02.02 Prothèse auditive aux deux oreilles.
03. Prothèse/orthèse des membres.
03.01 Prothèse/orthèse à un membre supérieur;
03.02 Prothèse/orthèse à un membre inférieur.
04. Sur présentation d’une attestation médicale valable.
05. Restrictions pour raisons médicales
05.01 Limité aux trajets entre 1 heure après le lever et 1 heure
avant le coucher du soleil;
05.02 Limité aux trajets dans un rayon de... km autour du
domicile ou seulement dans une région (lieu) donnée;

25.

20.04 Remslof;
20.05 Remkantelpedaal;
20.06 Handbedrijfsrem;
20.07 Maximale bedieningskracht bedrijfsrem... N;
20.08 Met hulprem geı̈ntegreerd in bedrijfsrem, max bedieningskracht... N;
20.09 Aangepaste parkeerrem;
20.10 Parkeerrem met electrische bediening;
20.11 (Aangepaste) parkeerrem met voetbediening;
20.12 Uitgenomen/opgeklapt rempedaal;
20.13 Knierem.
Aangepast gasregelingsysteem.
25.01 Aangepast gaspedaal;
25.02 Gasslof;
25.03 Gaskantelpedaal;
25.04 Handgas;
25.05 Kniegas;
25.06 Servo gas;
25.07 Gaspedaal links van rempedaal;
25.08 Gaspedaal links;
25.09 Uitgenomen/opgeklapt gaspedaal.

05.03 Limité aux trajets sans passagers;
05.04 Limité à la conduite à une vitesse inférieure à... km/h;
05.05 Limité à la conduite avec une personne accompagnante;
05.06 Limité à la conduite sans remorque;
05.07 Non valable sur autoroutes.
Adaptations/exigences concernant le véhicule.
10. Boı̂te de vitesses adaptée.
10.01 Changement de vitesses manuel;
10.02 Changement de vitesses automatique;
10.03 Changement de vitesses à gestion électronique;
10.04 Adaptation du levier de sélecteur de vitesses;
10.05 Sans boı̂te de transmission secondaire.
15. Embrayage adapté.
15.01 Pédale d’embrayage adaptée;
15.02 Embrayage manuel;
15.03 Embrayage automatique;
15.04 Pédale d’embrayage neutralisée/supprimée.
20. Système de freinage adapté.
20.01 Pédale de frein adaptée;
20.02 Pédale de frein élargie;
20.03 Pédale de frein adaptée pour commandement par le pied
gauche;
20.04 Pédale de frein par semelle;
20.05 Pédale de frein à bascule;
20.06 Frein de service manuel;
20.07 Utilisation maximale du frein de service renforcé :... N;
20.08 Frein de secours intégré au frein de service, force
d’utilisation maximale... N;
20.09 Adaptation du frein de stationnement;
20.10 Frein de stationnement à commande électrique;
20.11 Frein de stationnement (adapté) commandé par le pied;
20.12 Pédale de frein neutralisée/supprimée;
20.13 Frein au genou.
25. Système d’accélération adapté.
25.01 Pédale d’accélération adaptée;
25.02 Pédale d’accélération par semelle;
25.03 Pédale d’accélération à bascule;
25.04 Accélérateur manuel;
25.05 Accélérateur au genou;
25.06 Accélérateur servo;
25.07 Pédale d’accélération à gauche de la pédale de frein;
25.08 Pédale d’accélération à gauche;
25.09 Pédale d’accélération neutralisée/supprimée.
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30.

Aangepaste/gecombineerde gas- en rem regelingsystemen.
30.01 Met parallelpedalen;
30.02 Met pedalen op (nagenoeg) gelijke hoogte;
30.03 Gas/remschuif;
30.04 Gas/remschuif met orthese;
30.05 Uitgenomen/opgeklapt(e) gas- en rempedaal;
30.06 Met vloerverhoging;
30.07 Met afscherming... rempedaal;
30.08 Met afscherming voor prothese... rempedaal;

30.

Systèmes d’accélération et de freinage combinés/adaptés.
30.01 Pédales parallèles;
30.02 Pédales dans (ou quasi dans) le même plan;
30.03 Accélérateur et frein manuels à glissière;
30.04 Accélérateur et frein manuels à glissière avec orthèse;
30.05 Pédales d’accélération et de frein neutralisées/supprimées;
30.06 Rehausse du plancher;
30.07 Cloisonnement sur le côté …..de la pédale de frein;
30.08 Cloisonnement pour prothèse sur le côté…… de la pédale
de frein;
30.09 Cloisonnement devant les pédales d’accélérateur et de
frein;
30.10 Avec support talon/jambe.

35.

Dispositifs de commandes adaptés (feux, essuie/lave glaces,
avertisseur sonore, indicateurs de direction, feux antibrouillard,...).
35.01 Dispositifs de commandes utilisables sans influencer
négativement la conduite et le maniement;
35.02 Dispositifs de commandes utilisables sans lâcher le
volant/accessoire (pommeau, fourche, etc.);
35.03 Dispositifs de commandes utilisables sans lâcher le
volant/accessoire (pommeau, fourche, etc.) avec la main droite;
35.04 Dispositifs de commandes utilisables sans lâcher le
volant/accessoire (pommeau, fourche, etc.) avec la main gauche;
35.05 Dispositifs de commandes utilisables sans lâcher le
volant/accessoire (pommeau, fourche, etc.) et les commandes
de l’accélérateur et du frein combinés.
Direction adaptée.
40.01 Direction assistée standard;
40.02 Direction assistée renforcée;
40.03 Direction avec système de secours;
40.04 Colonne de direction allongée;
40.05 Volant adapté (volant de section plus large/épaissi,
volant de diamètre réduit, etc.);
40.06 Volant basculant;
40.07 Volant vertical;
40.08 Volant horizontal;
40.09 Conduite aux pieds;
40.10 Direction adaptée (joystick, etc.);
40.11 Pommeau sur le volant;
40.12 Orthèse pour main sur le volant;
40.13 Avec orthèse tenodèse.
Rétroviseur (s) adapté (s).
42.01 Rétroviseur extérieur droit;
42.02 Rétroviseur extérieur monté sur l’aile;
42.03 Rétroviseur intérieur supplémentaire permettant d’observer la circulation de …;
42.04 Rétroviseur intérieur panoramique;
42.05 Rétroviseur d’angle mort;
42.06 Rétroviseur extérieur à commande électrique.
Siège conducteur adapté.
43.01 Siège conducteur à bonne hauteur de vision et à distance
normale du volant et des pédales;
43.02 Siège conducteur adapté aux formes corporelles;
43.03 Siège conducteur avec support latéral pour une bonne
position assise équilibrée;
43.04 Siège conducteur avec accoudoirs;
43.05 Allongement de la glissière du siège conducteur;
43.06 Ceinture de sécurité adaptée;
43.07 Ceinture de sécurité type harnais.
Adaptations de la motocyclette.
44.01 Uniquement avec side-car;
44.02 Adaptation du frein avant;
44.03 Adaptation du frein arrière;
44.04 Mécanisme d’accélération adapté;
44.05 Boı̂te de vitesses manuelle et embrayage manuel adaptés;
44.06 Rétroviseurs;
44.07 Dispositifs de commandes adaptés;
44.08 Hauteur de selle permettant au conducteur, en position
assise, de toucher le sol avec les deux pieds en même temps.

30.09 Met afscherming voor gas- en rempedaal;
30.10 Met hiel/beensteun.
35.

40.

42.

43.

44.

Aangepaste bediening van de verplichte inrichtingscomponenten (d.i. verlichting, ruitenwisser/ruitensproeier, geluidstoestel, richtingaanwijzers, mistlichten,....).
35.01 Schakelaars bedienbaar zonder dat besturing en bediening van het voertuig nadelig kan worden beı̈nvloed;
35.02 Schakelaars bedienbaar zonder het stuurwiel/hulpstuk
(knop, gaffel, enz.) los te laten;
35.03 Schakelaars bedienbaar zonder het stuurwiel/hulpstuk
(knop, gaffel, enz.) los te laten met de rechterhand;
35.04 Schakelaars bedienbaar zonder het stuurwiel/hulpstuk
(knop, gaffel, enz.) los te laten met de linkerhand;
35.05 Schakelaars bedienbaar zonder het stuurwiel/hulpstuk
(knop, gaffel, enz.) en de gecombineerde gas/rem bediening los
te laten.
Aangepaste stuurinrichting.
40.01 Standaard stuurbekrachtiging;
40.02 Versterkte stuurbekrachtiging;
40.03 Noodstuurinrichting;
40.04 Verlengde stuurkolom;
40.05 Aangepast stuurwiel (met vergrote/verdikte sectie van de
stuuromtrek, stuurwiel met verkleinde diameter, enz.);
40.06 Kantelbaar stuurwiel;
40.07 Vertikaal stuurwiel;
40.08 Horizontaal stuurwiel;
40.09 Voetenstuur;
40.10 Aangepaste stuurinrichting (joystick, enz.);
40.11 Stuurknop;
40.12 Handspalk;
40.13 Polsspalk.
Aangepaste achteruitkijkspiegel(s).
42.01 Rechterbuitenspiegel;
42.02 Buitenspiegel op voorspatbord;
42.03 Bijkomende binnenspiegel waarmede het verkeer kan
waargenomen van...;
42.04 Panoramische binnenspiegel;
42.05 Dode-hoek-spiegel;
42.06 Electrisch verstelbare buitenspiegel.
Aangepaste bestuurderszetel.
43.01 Bestuurderszetel op goede kijkhoogte en normale afstand
van stuurwiel en pedalen;
43.02 Bestuurderszetel aangepast aan lichaamsvorm;
43.03 Bestuurderszetel met zijdelingse steun voor goede zitstabiliteit;
43.04 Bestuurderszetel met armsteun;
43.05 Verlengde slede bestuurderszetel;
43.06 Aangepaste veiligheidsgordel;
43.07 Veiligheidsgordel type harnas.
Aanpassingen van de motorfiets.
44.01 Alleen met zijspanwagen;
44.02 Aangepaste voorwielrem;
44.03 Aangepaste achterwielrem;
44.04 Aangepaste gasregeling;
44.05 Aangepaste handschakeling en handkoppeling;
44.06 Achteruitkijkspiegels;
44.07 Aangepaste bedieningsschakelaars;
44.08 Zadelhoogte die toelaat dat de bestuurder in zitpositie
beide voorvoeten gelijktijdig op de grond kan plaatsen.
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Alleen met het motorvoertuig met het chassisnummer.............
Alleen met het motorvoertuig met nummerplaat ……
Gecombineerde aanpassingen van het motorvoertuig.
functioneel linker onderste lidmaat.
55.01 : 15.03 + 30.07 + 90.01;
55.02 : 15.03 + 30.08 + 90.01;
55.03 : 15.03 + 15.04;
55.04 : 15.03 + 15.04 + 30.07 + 90.01;
55.05 : 15.03 + 15.04 + 30.08 + 90.01.
Minder functioneel rechter onderste lidmaat.
55.10 : 15.03 + 20.03;
55.11 : 15.03 + 25.09 + 25.07;
55.12 : 15.03 + 25.09 + 25.07 + 30.07 + 90.02;
55.13 : 15.03 + 25.09 + 25.07 + 30.08 + 90.02;
55.14 : 15.03 + 20.03 + 15.04;
55.15 : 15.03 + 25.09 + 25.07 + 15.04;
55.16 : 15.03 + 25.09 + 25.07 + 15.04 + 30.07 + 90.02;
55.17 : 15.03 + 25.09 + 25.07 + 15.04 + 30.08 + 90.02;
55.18 : 20.06 + 20.12.
Minder functionele onderste ledematen (coördinatiestoornis, amputaties aan een of beide benen, enz.).
55.20 : 15.03 + 20.04 + 90.03 + 25.05 + 90.03 + 30.05;
55.21 : 15.03 + 20.04 + 90.04 + 25.05 + 90.04 + 30.05;
55.22 : 15.03 + 20.06 + 20.12;
55.23 : 15.03 + 20.06 + 25.05 + 90.03 + 30.05;
55.24 : 15.03 + 20.06 + 25.05 + 90.04 + 30.05.
Niet functionele onderste ledematen (amputatie, verlammingen,
gestoorde zitbalans, enz.).
55.30 : 15.03 + 20.06 + 25.04 + 30.05;
55.31 : 10.02 + 20.06 + 25.04 + 30.05;
55.32 : 10.02 + 20.06 + 25.04 + 30.09;
55.33 : 10.02 + 20.06 + 25.04 + 30.05 + 40.01 + 20.07 + 20.08;
55.34 : 10.02 + 20.06 + 25.04 + 30.09 +40.01 + 20.07 + 20.08;
55.35 : 10.02 + 20.06 + 25.04 + 30.05 + 40.01 + 50.03 + 20.07 +
20.08;
55.36 : 10.02 + 20.06 + 25.04 + 30.09 + 40.01 + 50.03 + 20.07 +
20.08.
Niet functionele rechter bovenste lidmaat.
55.40 : 10.02 + 40.11 + 90.03 + 35.02 + 20.08;
55.41 : 10.02 + 35.02 + 20.08;
55.42 : 10.02 + 40.01 + 35.02 + 20.08;
55.43 : 10.02 + 40.11 + 90.03 + 40.01 + 35.02 + 20.08.
Niet functionele linker bovenste lidmaat.
55.50 : 10.02 + 35.02 + 20.08;
55.51 : 10.02 + 40.11 + 90.04 + 35.02 + 20.08;
55.52 : 10.02 + 40.01 + 35.02 + 20.08;
55.53 : 10.02 + 40.11 + 90.04 + 40.01 + 35.02 + 20.08.
Krachtsvermindering bovenste ledematen.
55.60 : 10.02 + 40.01 + 20.08;
55.61 : 10.02 + 40.02 + 40.03 + 20.08.
Niet functionele bovenste ledematen.
55.70 : 40.09 + 60.
Krachtsvermindering onderste en bovenste ledematen.
56.01 : 10.02 + 40.01 + 20.07 + 20.08;
56.02 : 10.02 + 40.02 + 40.03 + 20.07 + 20.08;
56.03 : 10.02 + 40.01 + 20.05 + 90.04 + 25.08 + 30.05 + 20.07 +
20.08;
56.04 : 10.02 + 40.02 + 40.03 + 20.05 + 90.04 + 25.08 + 30.05 +
20.07 + 20.08;
56.05 : 10.02 + 40.01 + 20.05 + 90.03 + 20.12 + 20.07 + 20.08;
56.06 : 10.02 + 40.02 + 40.03 + 20.05 + 90.03 + 20.12 + 20.07 +
20.08;
56.07 : 10.02 + 40.08 + 40.02 + 40.03 + 20.05 + 90.04 + 25.08 +
30.05 + 20.07 + 20.08;
56.08 : 10.02 + 40.08 + 40.02 + 40.03 + 20.05 + 90.03 + 20.12 +
20.07 + 20.08.
Halfzijdige verlamming links.
56.10 : 10.02 + 35.02 + 20.08;
56.11 : 10.02 + 35.02 + 20.08 + 30.07 + 90.01;
56.12 : 10.02 + 40.11 + 90.04 + 35.02 + 20.08;

50. Limité au véhicule avec n° de châssis.......
51. Limité au véhicule avec le n° d’immatriculation........
55. Combinaisons d’adaptations du véhicule
Membre inférieur gauche non fonctionnel.
55.01 : 15.03 + 30.07 + 90.01;
55.02 : 15.03 + 30.08 + 90.01;
55.03 : 15.03 + 15.04;
55.04 : 15.03 + 15.04 + 30.07 + 90.01;
55.05 : 15.03 + 15.04 + 30.08 + 90.01.
Troubles fonctionnels du membre inférieur droit.
55.10 : 15.03 + 20.03;
55.11 : 15.03 + 25.09 + 25.07;
55.12 : 15.03 + 25.09 + 25.07 + 30.07 + 90.02;
55.13 : 15.03 + 25.09 + 25.07 + 30.08 + 90.02;
55.14 : 15.03 + 20.03 + 15.04;
55.15 : 15.03 + 25.09 + 25.07 + 15.04;
55.16 : 15.03 + 25.09 + 25.07 + 15.04 + 30.07 + 90.02;
55.17 : 15.03 + 25.09 + 25.07 + 15.04 + 30.08 + 90.02;
55.18 : 20.06 + 20.12.
Troubles fonctionnels des membres inférieurs (trouble de coordination, amputation d’un ou des membres inférieurs, etc.).
55.20 : 15.03 + 20.04 + 90.03 + 25.05 + 90.03 + 30.05;
55.21 : 15.03 + 20.04 + 90.04 + 25.05 + 90.04 + 30.05;
55.22 : 15.03 + 20.06 + 20.12;
55.23 : 15.03 + 20.06 + 25.05 + 90.03 + 30.05;
55.24 : 15.03 + 20.06 + 25.05 + 90.04 + 30.05.
Membres inférieurs non fonctionnels (amputation, paralysie, trouble
de la position assise, etc.).
55.30 : 15.03 + 20.06 + 25.04 + 30.05;
55.31 : 10.02 + 20.06 + 25.04 + 30.05;
55.32 : 10.02 + 20.06 + 25.04 + 30.09;
55.33 : 10.02 + 20.06 + 25.04 + 30.05 + 40.01 + 20.07 + 20.08;
55.34 : 10.02 + 20.06 + 25.04 + 30.09 +40.01 + 20.07 + 20.08;
55.35 : 10.02 + 20.06 + 25.04 + 30.05 + 40.01 + 50.03 + 20.07 +
20.08;
55.36 : 10.02 + 20.06 + 25.04 + 30.09 + 40.01 + 50.03 + 20.07 +
20.08.
Membre supérieur droit non fonctionnel.
55.40 : 10.02 + 40.11 + 90.03 + 35.02 + 20.08;
55.41 : 10.02 + 35.02 + 20.08;
55.42 : 10.02 + 40.01 + 35.02 + 20.08;
55.43 : 10.02 + 40.11 + 90.03 + 40.01 + 35.02 + 20.08.
Membre supérieur gauche non fonctionnel.
55.50 : 10.02 + 35.02 + 20.08;
55.51 : 10.02 + 40.11 + 90.04 + 35.02 + 20.08;
55.52 : 10.02 + 40.01 + 35.02 + 20.08;
55.53 : 10.02 + 40.11 + 90.04 + 40.01 + 35.02 + 20.08.
Réduction de force musculaire des membres supérieurs.
55.60 : 10.02 + 40.01 + 20.08;
55.61 : 10.02 + 40.02 + 40.03 + 20.08.
Membres supérieurs non fonctionnels.
55.70 : 40.09 + 60.
Réduction de force musculaire des membres supérieurs et inférieurs.
56.01 : 10.02 + 40.01 + 20.07 + 20.08;
56.02 : 10.02 + 40.02 + 40.03 + 20.07 + 20.08;
56.03 : 10.02 + 40.01 + 20.05 + 90.04 + 25.08 + 30.05 + 20.07 +
20.08;
56.04 : 10.02 + 40.02 + 40.03 + 20.05 + 90.04 + 25.08 + 30.05 +
20.07 + 20.08;
56.05 : 10.02 + 40.01 + 20.05 + 90.03 + 20.12 + 20.07 + 20.08;
56.06 : 10.02 + 40.02 + 40.03 + 20.05 + 90.03 + 20.12 + 20.07 +
20.08;
56.07 : 10.02 + 40.08 + 40.02 + 40.03 + 20.05 + 90.04 + 25.08 +
30.05 + 20.07 + 20.08;
56.08 : 10.02 + 40.08 + 40.02 + 40.03 + 20.05 + 90.03 + 20.12 +
20.07 + 20.08.
Paralysie de l’hémi - corps gauche.
56.10 : 10.02 + 35.02 + 20.08;
56.11 : 10.02 + 35.02 + 20.08 + 30.07 + 90.01;
56.12 : 10.02 + 40.11 + 90.04 + 35.02 + 20.08;
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56.13 : 10.02 + 40.11 + 90.04 + 35.02 + 20.08 + 30.07 + 90.01;
56.14 : 10.02 + 40.01 + 35.02 + 20.08;
56.15 : 10.02 + 40.01 + 35.02 + 20.08 + 30.07 + 90.01;
56.16 : 10.02 + 40.01 + 40.11 + 90.05 + 35.02 + 20.08;
56.17 : 10.02 + 40.01 + 40.11 + 90.04 + 35.02 + 20.08 + 30.07 +
90.01.
Halfzijdige verlamming rechts.
56.20 : 10.02 + 25.07 + 25.09 + 35.02 + 20.08;
56.21 : 10.02 + 25.07 + 25.09 + 35.02 + 20.08 + 30.07 + 90.02;
56.22 : 10.02 + 25.07 + 25.09 + 40.11 + 90.03 + 35.02 + 20.08;
56.23 : 10.02 + 25.07 + 25.09 + 40.11 + 90.03 + 35.02 + 20.08 +
30.07 + 90.02;
56.24 : 10.02 + 25.07 + 25.09 + 40.01 + 35.02 + 20.08;
56.25 : 10.02 + 25.07 + 25.09 + 40.01 + 35.02 + 20.08 + 30.07 +
90.02;
56.26 : 10.02 + 25.07 + 25.09 + 40.01 + 40.11 + 90.03 + 35.02 +
20.08;
56.27 : 10.02 + 25.07 + 25.09 + 40.01 + 40.11 + 90.03 + 35.02 +
20.08 + 30.07 + 90.02.
Hoge dwarslaesie (C5 tot C7).
56.30 : 10.02 + 10.04 + 30.03 + 90.03 + 25.06 + 30.05 + 40.02 +
40.03 + 40.12 + 90.04 + 20.07 + 20.08 + 20.10 + 35.02 + 50.05 +
45.06 + 90.03 + 90.04;
56.31 : 10.02 + 10.03 + 30.03 + 90.03 + 25.06 + 30.05 + 40.02 +
40.03 + 40.12 +90.04 + 20.07 + 20.08 + 20.10 + 35.02 + 50.05 +
45.06 + 90.03 + 90.04;
56.32 : 10.02 + 10.04 + 30.03 + 90.03 + 25.06 + 30.05 + 40.02 +
40.03 + 40.13 + 90.04 + 20.07 + 20.08 + 20.10 + 35.02 + 50.05 +
45.06 + 90.03 + 90.04;
56.33 : 10.02 + 10.03 + 30.03 + 90.03 + 25.06 + 30.05 + 40.02 +
40.03 + 40.13 + 90.04 + 20.07 + 20.08 + 20.10 + 35.02 + 50.05 +
45.06 + 90.03 + 90.04;
56.34 : 10.02 + 10.04 + 30.03 + 90.04 + 25.06 + 30.05 + 40.02 +
40.03 + 40.12 + 90.03 + 20.07 + 20.08 + 20.10 + 35.02 + 50.05 +
45.06 + 90.03 + 90.04;
56.35 : 10.02 + 10.03 + 30.03 + 90.04 + 25.06 + 30.05 + 40.02 +
40.03 + 40.12 + 90.03 + 20.07 + 20.08 + 20.10 + 35.02 + 50.05 +
45.06 + 90.03 + 90.04;
56.36 : 10.02 + 10.04 + 30.03 + 90.04 + 25.06 + 30.05 + 40.02 +
40.03 + 40.13 + 90.03 + 20.07 + 20.08 + 20.10 + 35.02 + 50.05 +
45.06 + 90.03 + 90.04;
56.37 : 10.02 + 10.03 + 30.03 + 90.04 + 25.06 + 30.05 + 40.02 +
40.03 + 40.13 + 90.03 + 20.07 + 20.08 + 20.10 + 35.02 + 50.05 +
45.06 + 90.03 + 90.04.
Kleine lichaamslengte.
56.40 : 10.02 + 10.04 + 20.09 + 30.01 + 40.01 + 40.05 + 50.01 +
30.06;
56.41 : 10.02 + 10.04 + 20.07 + 20.08 + 20.09 + 30.01 + 40.01 +
40.05 + 45.01 + 50.01 + 50.02 + 50.06 + 30.06.
Andere combinaties.
56.50 : 15.04 + 15.02;
56.51 : 10.02 + 30.09 + 90.01;
56.52 : 15.04 + 15.02 + 30.09;
56.53 : 15.01 + 90.02 + 25.07;
56.54 : 15.01 + 20.06 + 25.04 + 30.05 + 35.05 + 40.01;
56.55 : 15.01 + 20.07;
56.56 : 15.01 + 90.04 + 25.07 + 20.07;
56.57 : 35.02 + 40.01 + 40.11 + 20.09 + 10.04;
56.58 : 35.02 + 40.01 + 40.11;
56.59 : 15.01 + 35.02 + 20.08.
Administratieve vermeldingen.
70. Belgisch rijbewijs verkregen door omwisseling van rijbewijs
nr... uit... (het land aangegeven door middel van de landencode).
71. Vervangend rijbewijs (duplicaat) voor rijbewijs nr... afgeleverd
door... (het land aangegeven door middel van de landencode).
72.
73.
74.

Alleen motorvoertuigen van de categorie A met een cylinderinhoud van niet meer dan 125 cc en een vermogen van niet
meer dan 11 kW.
Alleen driewieler of vierwieler met motor van de categorie B
waarvan de maximale toegelaten massa niet meer bedraagt dan
550 kg.
Alleen motorvoertuigen van de categorie C waarvan de
maximale toegelaten massa niet meer bedraagt dan 7.500 kg.
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56.13 : 10.02 + 40.11 + 90.04 + 35.02 + 20.08 + 30.07 + 90.01;
56.14 : 10.02 + 40.01 + 35.02 + 20.08;
56.15 : 10.02 + 40.01 + 35.02 + 20.08 + 30.07 + 90.01;
56.16 : 10.02 + 40.01 + 40.11 + 90.05 + 35.02 + 20.08;
56.17 : 10.02 + 40.01 + 40.11 + 90.04 + 35.02 + 20.08 + 30.07 +
90.01.
Paralysie de l’hémi - corps droit.
56.20 : 10.02 + 25.07 + 25.09 + 35.02 + 20.08;
56.21 : 10.02 + 25.07 + 25.09 + 35.02 + 20.08 + 30.07 + 90.02;
56.22 : 10.02 + 25.07 + 25.09 + 40.11 + 90.03 + 35.02 + 20.08;
56.23 : 10.02 + 25.07 + 25.09 + 40.11 + 90.03 + 35.02 + 20.08 +
30.07 + 90.02;
56.24 : 10.02 + 25.07 + 25.09 + 40.01 + 35.02 + 20.08;
56.25 : 10.02 + 25.07 + 25.09 + 40.01 + 35.02 + 20.08 + 30.07 +
90.02;
56.26 : 10.02 + 25.07 + 25.09 + 40.01 + 40.11 + 90.03 + 35.02 +
20.08;
56.27 : 10.02 + 25.07 + 25.09 + 40.01 + 40.11 + 90.03 + 35.02 +
20.08 + 30.07 + 90.02.
Lésion médullaire haute (C5 à C7).
56.30 : 10.02 + 10.04 + 30.03 + 90.03 + 25.06 + 30.05 + 40.02 +
40.03 + 40.12 + 90.04 + 20.07 + 20.08 + 20.10 + 35.02 + 50.05 +
45.06 + 90.03 + 90.04;
56.31 : 10.02 + 10.03 + 30.03 + 90.03 + 25.06 + 30.05 + 40.02 +
40.03 + 40.12 +90.04 + 20.07 + 20.08 + 20.10 + 35.02 + 50.05 +
45.06 + 90.03 + 90.04;
56.32 : 10.02 + 10.04 + 30.03 + 90.03 + 25.06 + 30.05 + 40.02 +
40.03 + 40.13 + 90.04 + 20.07 + 20.08 + 20.10 + 35.02 + 50.05 +
45.06 + 90.03 + 90.04;
56.33 : 10.02 + 10.03 + 30.03 + 90.03 + 25.06 + 30.05 + 40.02 +
40.03 + 40.13 + 90.04 + 20.07 + 20.08 + 20.10 + 35.02 + 50.05 +
45.06 + 90.03 + 90.04;
56.34 : 10.02 + 10.04 + 30.03 + 90.04 + 25.06 + 30.05 + 40.02 +
40.03 + 40.12 + 90.03 + 20.07 + 20.08 + 20.10 + 35.02 + 50.05 +
45.06 + 90.03 + 90.04;
56.35 : 10.02 + 10.03 + 30.03 + 90.04 + 25.06 + 30.05 + 40.02 +
40.03 + 40.12 + 90.03 + 20.07 + 20.08 + 20.10 + 35.02 + 50.05 +
45.06 + 90.03 + 90.04;
56.36 : 10.02 + 10.04 + 30.03 + 90.04 + 25.06 + 30.05 + 40.02 +
40.03 + 40.13 + 90.03 + 20.07 + 20.08 + 20.10 + 35.02 + 50.05 +
45.06 + 90.03 + 90.04;
56.37 : 10.02 + 10.03 + 30.03 + 90.04 + 25.06 + 30.05 + 40.02 +
40.03 + 40.13 + 90.03 + 20.07 + 20.08 + 20.10 + 35.02 + 50.05 +
45.06 + 90.03 + 90.04.
Petite taille.
56.40 : 10.02 + 10.04 + 20.09 + 30.01 + 40.01 + 40.05 + 50.01 +
30.06;
56.41 : 10.02 + 10.04 + 20.07 + 20.08 + 20.09 + 30.01 + 40.01 +
40.05 + 45.01 + 50.01 + 50.02 + 50.06 + 30.06.
Autres combinations.
56.50 : 15.04 + 15.02;
56.51 : 10.02 + 30.09 + 90.01;
56.52 : 15.04 + 15.02 + 30.09;
56.53 : 15.01 + 90.02 + 25.07;
56.54 : 15.01 + 20.06 + 25.04 + 30.05 + 35.05 + 40.01;
56.55 : 15.01 + 20.07;
56.56 : 15.01 + 90.04 + 25.07 + 20.07;
56.57 : 35.02 + 40.01 + 40.11 + 20.09 + 10.04;
56.58 : 35.02 + 40.01 + 40.11;
56.59 : 15.01 + 35.02 + 20.08.
Mentions administratives.
70. Permis de conduire belge obtenu par échange du permis de
conduire n°... délivré par... (pays indiqué au moyen du code du
pays).
71. Permis de conduire remplaçant (duplicata) le permis de
conduire n°... délivré par... (pays indiqué au moyen du code du
pays).
72. Limité aux véhicules de la catégorie A d’une cylindrée maximale de 125 cc et d’une puissance maximale de 11 kW.
73.

Limité aux tricycles ou quadricycles à moteur de la catégorie B
dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 550 kg.

74.

Limité aux véhicules de la catégorie C dont la masse maximale
autorisée ne dépasse pas 7.500 kg.
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75.
76.

77.

78.
79.

90.
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Alleen motorvoertuigen van de categorie D ingericht voor het
vervoer van niet meer dan 16 personen, de bestuurder
daaronder niet begrepen.
Alleen motorvoertuigen van de categorie C, waarvan de
maximale toegelaten massa niet meer bedraagt dan 7.500 kg,
met een aanhangwagen waarvan de maximale toegelaten
massa meer bedraagt dan 750 kg, mits de maximale toegelaten
massa van het aldus gevormde samenstel niet meer bedraagt
dan 12.000 kg en de maximale toegelaten massa van de
aanhangwagen de ledige massa van het trekkende voertuig
niet overschrijdt.
Alleen motorvoertuigen van de categorie D, ingericht voor het
vervoer van niet meer dan 16 personen, de bestuurder
daaronder niet begrepen, met een aanhangwagen waarvan de
maximale toegelaten massa meer bedraagt dan 750 kg, mits de
maximale toegelaten massa van het aldus gevormde samenstel
niet meer bedraagt dan 12.000 kg en de maximale toegelaten
massa van de aanhangwagen de ledige massa van het trekkend
voertuig niet overschrijdt, en de aanhangwagen niet wordt
gebruikt voor het vervoer van personen.
Alleen motorvoertuigen met automatische versnellingsbak.

75.

Limité aux véhicules de la catégorie D destinés au transport de
16 personnes au maximum, le conducteur non compris.

76.

Limité aux véhicules de la catégorie C dont la masse maximale
autorisée ne dépasse pas 7500 kg, couplés d’une remorque dont
la masse maximale autorisée excède 750 kg, sous réserve que la
masse maximale autorisée de l’ensemble ainsi formé n’excède
pas 12000 kg et que la masse maximale autorisée de la
remorque n’excède pas la masse à vide du véhicule tracteur.

77.

Limité aux véhicules de la catégorie D destinés au transport de
16 personnes au maximum le conducteur non compris, couplés
d’une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750
kg, sous réserve que la masse maximale autorisée de l’ensemble
ainsi formé n’excède pas 12000 kg, que la masse maximale
autorisée de la remorque n’excède pas la masse à vide du
véhicule tracteur, et que la remorque ne soit pas utilisée pour le
transport de personnes.

78.

Alleen motorvoertuigen die voldoen aan de op het rijbewijs
aangegeven beperkingen (aangegeven maximale toegelaten
massa/ingericht voor het vervoer van niet meer dan... personen, de bestuurder daaronder niet begrepen/andere aangegeven specificaties).
Bijkomstige codes.
90.01 : links van;
90.02 : rechts van;
90.03 : links;
90.04 : rechts;
90.05 : hand;
90.06 : voet;
90.07 : bedienbaar.

79.

Limité aux véhicules avec changement de vitesses automatique.
Limité aux véhicules qui satisfont aux limitations indiquées sur
le permis de conduire (indication de la masse maximale
autorisée/destiné au transport de... personnes au maximum, le
conducteur non compris/indication d’autres spécifications).

Gezien om gevoegd te worden bij het koninklijk besluit van
23 maart 1998 betreffende het rijbewijs.

90.

Codes accessoires.
90.01 : à gauche;
90.02 : à droite;
90.03 : gauche;
90.04 : droit (e);
90.05 : main;
90.06 : pied;
90.07 : utilisable.

Vu pour être annexé à l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis
de conduire.

ALBERT

ALBERT

Van Koningswege :

Par le Roi :

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Le Ministre de l’Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

J. VANDE LANOTTE

De Minister van Volksgezondheid,

Le Ministre de la Santé publique,

M. COLLA

M. COLLA

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Le Ministre des Affaires étrangères,

E. DE RYCKE

E. DE RYCKE

De Minister van Tewerkstelling en Arbeid,

La Ministre de l’Emploi et du Travail,

Mevr. M. SMET

Mme M. SMET

De Minister van Justitie,

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

S. DE CLERCK

De Minister van Landsverdediging,

Le Ministre de la Défense nationale,

J.P. PONCELET

J.P. PONCELET

De Staatssecretaris voor Veiligheid,

Le Secrétaire d’Etat à la Sécurité,

J. PEETERS

J. PEETERS
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Gezien om gevoegd te worden bij het koninklijk besluit van
23 maart 1998 betreffende het rijbewijs.
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Vu pour être annexé à l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis
de conduire.

ALBERT

ALBERT

Van Koningswege :

Par le Roi :

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Le Ministre de l’Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

J. VANDE LANOTTE

De Minister van Volksgezondheid,

Le Ministre de la Santé publique,

M. COLLA

M. COLLA

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Le Ministre des Affaires étrangères,

E. DE RYCKE

E. DE RYCKE

De Minister van Tewerkstelling en Arbeid,

La Ministre de l’Emploi et du Travail,

Mevr. M. SMET

Mme M. SMET

De Minister van Justitie,

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

S. DE CLERCK

De Minister van Landsverdediging,

Le Ministre de la Défense nationale,

J.P. PONCELET

J.P. PONCELET

De Staatssecretaris voor Veiligheid,

Le Secrétaire d’Etat à la Sécurité,

J. PEETERS

J. PEETERS
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Bijlage 9 bij het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs
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Annexe 9 à l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif permis de conduire.
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Anlage 9 zum Königlichen Erlass vom 23. März 1998 über den Führershein
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Gezien om gevoegd te worden bij het koninklijk besluit van
23 maart 1998 betreffende het rijbewijs.

Vu pour être annexé à l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis
de conduire.

ALBERT

ALBERT

Van Koningswege :

Par le Roi :

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Le Ministre de l’Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

J. VANDE LANOTTE

De Minister van Volksgezondheid,

Le Ministre de la Santé publique,

M. COLLA

M. COLLA

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Le Ministre des Affaires étrangères,

E. DE RYCKE

E. DE RYCKE

De Minister van Tewerkstelling en Arbeid,

La Ministre de l’Emploi et du Travail,

Mevr. M. SMET

Mme M. SMET

De Minister van Justitie,

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

S. DE CLERCK

De Minister van Landsverdediging,

Le Ministre de la Défense nationale,

J.P. PONCELET

J.P. PONCELET

De Staatssecretaris voor Veiligheid,

Le Secrétaire d’Etat à la Sécurité,

J. PEETERS

J. PEETERS
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Bijlage 10 bij het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs
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Annexe 10 à l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire
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Anlage 10 zum Königlichen Erlass vom 23. März 1998 über den Führershein
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Gezien om gevoegd te worden bij het koninklijk besluit van
23 maart 1998 betreffende het rijbewijs.
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Vu pour être annexé à l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis
de conduire.

ALBERT

ALBERT

Van Koningswege :

Par le Roi :

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Le Ministre de l’Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

J. VANDE LANOTTE

De Minister van Volksgezondheid,

Le Ministre de la Santé publique,

M. COLLA

M. COLLA

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Le Ministre des Affaires étrangères,

E. DE RYCKE

E. DE RYCKE

De Minister van Tewerkstelling en Arbeid,

La Ministre de l’Emploi et du Travail,

Mevr. M. SMET

Mme M. SMET

De Minister van Justitie,

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

S. DE CLERCK

De Minister van Landsverdediging,

Le Ministre de la Défense nationale,

J.P. PONCELET

J.P. PONCELET

De Staatssecretaris voor Veiligheid,

Le Secrétaire d’Etat à la Sécurité,

J. PEETERS

J. PEETERS
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Annexe 11 à l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire
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Gezien om gevoegd te worden bij het koninklijk besluit van
23 maart 1998 betreffende het rijbewijs.

Vu pour être annexé à l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis
de conduire.

ALBERT

ALBERT

Van Koningswege :

Par le Roi :

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Le Ministre de l’Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

J. VANDE LANOTTE

De Minister van Volksgezondheid,

Le Ministre de la Santé publique,

M. COLLA

M. COLLA

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Le Ministre des Affaires étrangères,

E. DE RYCKE

E. DE RYCKE

De Minister van Tewerkstelling en Arbeid,

La Ministre de l’Emploi et du Travail,

Mevr. M. SMET

Mme M. SMET

De Minister van Justitie,

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

S. DE CLERCK

De Minister van Landsverdediging,

Le Ministre de la Défense nationale,

J.P. PONCELET

J.P. PONCELET

De Staatssecretaris voor Veiligheid,

Le Secrétaire d’Etat à la Sécurité,

J. PEETERS

J. PEETERS

c

N. 98 — 1111
[C − 98/14079]
23 MAART 1998. — Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden
voor de erkenning van scholen voor het besturen van
motorvoertuigen

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

F. 98 — 1111

[C − 98/14079]

23 MARS 1998
Arrêté royal relatif aux conditions d’agrément
des écoles de conduite de véhicules à moteur

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer,
gecoördineerd op 16 maart 1968, gewijzigd bij de wetten van
12 juli 1973, 9 juni 1975, 9 juli 1976, 14 juli 1976, het koninklijk besluit
nr. 140 van 30 december 1982, de wetten van 29 februari 1984,
21 juni 1985, 18 juli 1990, 20 juli 1991, 8 december 1992 en 4 augustus 1996;

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le
16 mars 1968, modifiée par les lois des 12 juillet 1973, 9 juin 1975,
9 juillet 1976, 14 juillet 1976, l’arrêté royal n° 140 du 30 décembre 1982,
les lois des 29 février 1984, 21 juin 1985, 18 juillet 1990, 20 juillet 1991,
8 décembre 1992 et 4 août 1996;

Overwegende dat de Gewestregeringen zijn betrokken bij het
ontwerpen van dit besluit;

Considérant que les Gouvernements de Régions ont été associés à
l’élaboration du présent arrêté;

Gelet op het advies van de inspecteur van financiën van
29 oktober 1997;

Vu l’avis de l’inspecteur des finances, donné le 29 octobre 1997;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting van 6 november 1997;
Gelet op het besluit van de Ministerraad van 7 november 1997 over
de adviesaanvraag binnen een termijn van een maand;

Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 6 novembre 1997;
Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 7 novembre 1997 sur
la demande d’avis dans le délai d’un mois;
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Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op
21 januari 1998, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1° van de
gecoördineerde wetten op de Raad van State;
Op voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en van
Onze Staatssecretaris voor Veiligheid,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
HOOFDSTUK I. — Algemene bepalingen

Vu l’avis du Conseil d’Etat, donné le 21 janvier 1998, en application
de l’article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l’Intérieur et de Notre
Secrétaire d’Etat à la Sécurité,
Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE I. — Dispositions générales

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt onder « Minister » verstaan, de Minister tot wiens bevoegdheid de verkeersveiligheid
behoort.

Article 1er. Aux fins de l’application du présent arrêté, le terme
« Ministre » désigne le Ministre qui a la sécurité routière dans ses
attributions.

De voertuigcategorieën A3, A, B, B+E, C, C+E, D en D+E en de
subcategorieën C1, C1+E, D1 en D1+E, zijn die welke gedefinieerd zijn
in artikel 2 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het
rijbewijs.

Les catégories de véhicules A3, A, B, B+E, C, C+E, D et D+E et les
sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E sont celles définies à l’article 2 de
l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire .

Art. 2. Indien het algemeen belang het rechtvaardigt, kunnen onder
de in dit besluit bepaalde voorwaarden rijscholen worden erkend, die
het theoretische en praktische onderricht verstrekken voorgeschreven
in de artikelen 14 en 15 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998
betreffende het rijbewijs.

Art. 2. Si l’intérêt général le justifie, peuvent être agréées aux
conditions fixées dans le présent arrêté les écoles de conduite qui
dispensent l’enseignement théorique et pratique prévu aux articles 14 et
15 de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire .

Art. 3. Om te worden erkend, moet iedere school beschikken over
ten minste één bestendige bedrijfszetel. Indien de school beschikt over
meerdere bestendige bedrijfszetels dan geldt de erkenning voor de
verschillende bedrijfszetels.

Art. 3. Pour être agréée, chaque école doit disposer au moins d’un
siège d’activité permanent. Si l’école dispose de plusieurs sièges
d’activité permanents, l’agrément porte sur chacun des sièges.

Eenzelfde persoon kan de erkenning verkrijgen van verscheidene
scholen die elk afzonderlijk aan alle opgelegde voorwaarden voldoen.

Une même personne peut obtenir l’agrément de plusieurs écoles
distinctes qui remplissent chacune toutes les conditions imposées.

Erkende rijscholen kunnen gezamenlijk onder een nieuw stamnummer worden erkend om het theoretische en praktische onderricht te
verstrekken voorgeschreven in de artikelen 14 en 15 van het koninklijk
besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs voor één of meer van
de volgende categorieën A3, A, C, C+E, D of D+E of voor één of meer
van de volgende subcategorieën C1, C1+E, D1 of D1+E.

Des écoles de conduite agréées peuvent être agréées en commun sous
un nouveau numéro matricule pour dispenser l’enseignement théorique et pratique prévu aux articles 14 et 15 de l’arrêté royal du
23 mars 1998 relatif au permis de conduire , pour une ou plusieurs des
catégories A3, A, C, C+E, D ou D+E, ou une ou plusieurs des
sous-catégories C1, C1+E, D1 ou D1+E.

Art. 4. De persoon die de erkenning van een school heeft verkregen,
kan vergunning krijgen om zijn intermitterende bedrijvigheid uit te
oefenen in andere gemeenten dan deze waar de bestendige bedrijfszetels van deze school zich bevinden.

Art. 4. La personne qui a obtenu l’agrément d’une école peut être
autorisée à exercer son activité par intermittence dans d’autres
communes que celles où se trouvent les sièges d’activité permanents de
cette école.

De vergunningsakte bepaalt de voorwaarden voor deze intermitterende bedrijvigheid.

L’acte d’autorisation fixe les conditions de cet exercice intermittent.

De vergunning mag slechts worden toegekend wanneer het algemeen belang zulks wettigt. Zij is onder meer afhankelijk van de
voorwaarde dat er geen andere erkende school bestaat die kan voorzien
in de behoeften van het publiek van de streek; zo deze laatste
voorwaarde vervalt, wordt de vergunning ingetrokken.

L’autorisation ne peut être octroyée que si l’intérêt général le justifie.
Elle est notamment subordonnée à la condition qu’il n’existe pas
d’autre école agréée pouvant satisfaire aux besoins du public de la
région; si cette dernière condition vient à disparaı̂tre, l’autorisation est
retirée.

HOOFDSTUK II. — Procedure tot verkrijging
en tot intrekking van de erkenning en van de vergunning

CHAPITRE II. — Procédure d’octroi
et de retrait de l’agrément et de l’autorisation

Art. 5. § 1. Eenieder die de erkenning van een rijschool wenst te
verkrijgen, zendt een ondertekende schriftelijke aanvraag aan de
Minister of zijn gemachtigde.

Art. 5. § 1er. Toute personne qui désire obtenir l’agrément d’une
école de conduite adresse une demande écrite et signée au Ministre ou
à son délégué.

Bij de aanvraag worden de volgende documenten gevoegd :

Cette demande est accompagnée :

1° de getuigschriften of andere stukken voorgeschreven bij dit besluit
of waaruit blijkt dat de school aan de bij dit besluit gestelde
voorwaarden voldoet;

1° des certificats ou autres documents prévus au présent arrêté ou
établissant que l’école satisfait aux conditions prévues par celui-ci;

2° indien het een rechtspersoon betreft, de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, waarin de volledige tekst van of een uittreksel uit de
oprichtingsakte van de onderneming en de erin aangebrachte wijzigingen bekendgemaakt worden;

2° s’il s’agit d’une personne morale, des annexes au Moniteur belge
publiant, en entier ou sous forme d’extrait, l’acte constitutif de la société
ainsi que ses modifications;

3° de gegevens op basis waarvan de vermoedelijke levensvatbaarheid van de school kan worden beoordeeld;

3° des éléments permettant d’apprécier la viabilité probable de
l’école;

4° de naamlijst van de personeelsleden die belast zijn met de leiding
van en met het onderricht in de school met kopie van de getuigschriften
of andere stukken waarin bevestigd wordt dat deze personen voldoen
aan de door dit besluit voorgeschreven voorwaarden.

4° de la liste nominative des membres du personnel dirigeant et
enseignant de l’école, avec copie des certificats ou autres documents
attestant que ces personnes satisfont aux conditions prévues par le
présent arrêté.

§ 2. Ieder die de uitbreiding van de erkenning tot nieuwe bestendige
bedrijfszetels of de vergunning bedoeld in artikel 4 wenst te verkrijgen,
richt eveneens een ondertekende schriftelijke aanvraag tot de Minister
of zijn gemachtigde. Deze aanvraag moet de inlichtingen bevatten die
het mogelijk maken de vermoedelijke levensvatbaarheid te beoordelen
van de nieuwe bedrijfszetel of -zetels.

§ 2. Toute personne qui désire l’extension de l’agrément à de
nouveaux sièges d’activité permanents ou l’autorisation visée à l’article
4 adresse également une demande écrite et signée au Ministre ou à son
délégué. Cette demande est accompagnée des éléments permettant
d’apprécier la viabilité probable du ou des nouveaux sièges d’activité.
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De aanvraag tot erkenning bedoeld in artikel 3, derde lid, wordt
schriftelijk en in gemeen overleg door de verschillende scholen gericht
aan de Minister of zijn gemachtigde. Deze aanvraag vermeldt de
categorieën of subcategorieën van voertuigen waarvoor het onderricht
zal worden gegeven alsmede de personen belast met de leiding en met
het onderricht.

La demande de l’agrément visée à l’article 3, alinéa 3 est introduite
par écrit et en commun accord par les écoles intéressées auprès du
Ministre ou de son délégué. Cette demande mentionne les catégories ou
sous-catégories de véhicules pour lesquelles l’enseignement sera dispensé ainsi que les personnes chargées de la direction et de l’enseignement.

Art. 6. De erkenning en de vergunning worden verleend door de
Minister. Zij blijken uit een bewijs dat het stamnummer vermeldt van
de school of van de bedrijfszetel en worden in het Belgisch Staatsblad
bekendgemaakt.

Art. 6. L’agrément et l’autorisation sont accordés par le Ministre. Ils
sont constatés par un brevet qui indique le numéro matricule attribué
à l’école ou au siège d’activité et font l’objet d’une publication au
Moniteur belge.

De Minister kan de erkenning en de vergunning, na de directeur van
de school gehoord te hebben, schorsen voor een duur van ten minste
acht dagen en ten hoogste drie maanden, of intrekken. De beslissing
wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Le Ministre peut, le directeur de l’école étant entendu, suspendre
l’agrément et l’autorisation pour une durée de huit jours au moins et de
trois mois au plus, ou les retirer. La décision est publiée au Moniteur
belge.

Art. 7. De exploitant van een erkende rijschool is de hierna bepaalde
jaarlijkse retributies verschuldigd om de kosten van administratie, van
controle en toezicht te dekken :

Art. 7. Il est dû par l’exploitant d’une école de conduite agréée, pour
couvrir les frais d’administration, de contrôle et de surveillance, les
redevances annuelles déterminées ci-après :

500 frank per erkende rijschool;

500 francs par école agréée;

300 frank per vaste of intermitterende bedrijfszetel;

300 francs par siège d’activité permanent ou intermittent;

200 frank per personeelslid belast met de leiding of met het
onderricht.

200 francs par membre du personnel dirigeant ou enseignant.

De retributies, vastgesteld in het eerste lid, worden geı̈nd door
toedoen van het Bestuur van de Verkeersreglementering en van de
Infrastructuur.

Les redevances fixées à l’alinéa 1er sont perçues par les soins de
l’Administration de la Réglementation de la Circulation et de l’Infrastructure.

Ze worden de eerste keer betaald voordat de school, de bedrijfszetel
of het personeelslid waarop ze betrekking hebben, hun werkzaamheden starten, en vervolgens uiterlijk vijf dagen vóór 1 januari.

Elles sont payées pour la première fois avant la mise en activité de
l’école, du siège ou du membre du personnel auquel elles se rapportent
et, ensuite, au plus tard cinq jours avant le 1er janvier.

HOOFDSTUK III. — Erkenningsvoorwaarden

CHAPITRE III. — Conditions d’agrément

Afdeling I. — Voorwaarden betreffende de personen

Section Ire. — Conditions relatives aux personnes

Art. 8. Elke rijschool staat onder leiding van een persoon die
verantwoordelijk is voor het verstrekte onderricht.

Art. 8. Chaque école de conduite est placée sous la direction d’une
personne responsable de l’enseignement dispensé.

Personeel dat leiding geeft of onderricht verstrekt, treedt pas in
dienst nadat aan de Minister of zijn gemachtigde het bewijs is
overgelegd dat het voldoet aan de in dit besluit gestelde voorwaarden.

L’entrée en fonctions d’un membre du personnel dirigeant ou
enseignant n’a lieu qu’après présentation au Ministre ou à son délégué
de la preuve qu’il remplit les conditions requises par le présent arrêté.

Alle wijzigingen in de lijst bedoeld in artikel 5, § 1, tweede lid, 4°
worden onmiddellijk aan de Minister of aan zijn gemachtigde ter
kennis gebracht; hetzelfde geldt voor iedere gebeurtenis waardoor de
leden van het personeel van de school onmogelijk hun functie verder
kunnen uitoefenen of waardoor een onverenigbaarheid met die functie
ontstaat.

Toutes les modifications à la liste visée à l’article 5, § 1er, alinéa 2, 4°
sont communiquées immédiatement au Ministre ou à son délégué; il en
est de même de tout événement mettant les membres du personnel de
l’école dans l’incapacité de continuer à exercer leurs fonctions ou créant
une incompatibilité avec celles-ci.

Art. 9. § 1. De personeelsleden belast met de leiding en met het
onderricht in de scholen moeten aan de volgende voorwaarden
voldoen :

Art. 9. § 1er. Les membres du personnel dirigeant et enseignant des
écoles doivent remplir les conditions suivantes :

1° van goed zedelijk gedrag zijn en een sociale positie bekleden die
verenigbaar is met de waardigheid van het ambt;

1° être de bonnes conduite et moralité et avoir une situation sociale
compatible avec la dignité de la fonction;

2° niet vervallen zijn of geweest zijn van het recht om een
motorvoertuig te besturen. Dit verbod is evenwel niet van toepassing
bij uitwissing van de veroordeling of bij herstel in eer en rechten op
voorwaarde dat voldaan is aan de onderzoeken die de rechter
eventueel heeft opgelegd met toepassing van artikel 38 van de wet
betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op
16 maart 1968;

2° ne pas être ou avoir été déchu du droit de conduire un véhicule à
moteur. Toutefois, la présente interdiction ne s’applique pas en cas
d’effacement de la condamnation ou de réhabilitation à la condition
qu’il ait été satisfait aux examens éventuellement imposés par le juge en
application de l’article 38 de la loi relative à la police de la circulation
routière, coordonnée le 16 mars 1968;

3° houder zijn van een gehomologeerd brevet nodig voor de
uitoefening van de functie bedoeld in artikel 18.

3° être titulaire du brevet homologué requis pour l’exercice de la
fonction, visé à l’article 18.

§ 2. De personeelsleden belast met de leiding moeten ten volle 25 jaar
oud zijn en houder zijn van een rijbewijs afgegeven door een Lid-Staat
van de Europese Unie of van de Europese Economische Ruimte geldig
voor het besturen van voertuigen van ten minste categorie B of van een
gelijkwaardige categorie.

§ 2. Les membres du personnel dirigeant doivent être âgés de 25 ans
accomplis et titulaires d’un permis de conduire délivré par un Etat
membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen
valable pour la conduite des véhicules de la catégorie B au moins, ou
d’une catégorie équivalente.

In afwijking van § 1, mag de houder van een gehomologeerd brevet
II of III, bedoeld in artikel 18, in geval van overmacht en met
toestemming van de Minister of zijn gemachtigde voorlopig belast
worden met de leiding van een school.

Par dérogation au § 1er, le titulaire d’un brevet II ou III homologué,
visé à l’article 18, peut, en cas de force majeure et moyennant
autorisation du Ministre ou de son délégué, être chargé à titre
temporaire de la direction d’une école.

De personen die het theoretische onderricht verstrekken moeten ten
volle 21 jaar oud zijn en houder zijn van een rijbewijs afgegeven door
een Lid-Staat van de Europese Unie of van de Europese Economische
Ruimte, geldig voor het besturen van voertuigen van ten minste
categorie B of van een gelijkwaardige categorie.

Les personnes qui dispensent l’enseignement théorique doivent être
âgées de 21 ans accomplis et titulaires d’un permis de conduire délivré
par un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique
européen valable pour la conduite des véhicules de la catégorie B au
moins, ou d’une catégorie équivalente.

De personen die het praktische onderricht verstrekken, moeten ten
volle 21 jaar oud zijn en houder zijn van een rijbewijs afgegeven door
een Lid-Staat van de Europese Unie of van de Europese Economische
Ruimte, geldig voor de categorie of subcategorie van voertuigen die zij
leren besturen.

Les personnes qui dispensent l’enseignement pratique doivent être
âgées de 21 ans accomplis et titulaires d’un permis de conduire délivré
par un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique
européen, valable pour la catégorie ou sous-catégorie de véhicules dont
elles enseignent la conduite.
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Art. 10. Met elke functie of elke betrekking in een erkende rijschool
zijn onverenigbaar, de functies of betrekkingen, deze van tolk bij het
theoretische examen inbegrepen, in een instelling erkend voor de
technische controle van motorvoertuigen.

Art. 10. Sont incompatibles avec toute fonction ou tout emploi dans
une école de conduite agréée, les fonctions ou emplois, y compris celui
d’interprète pour l’examen théorique, dans un organisme agréé pour le
contrôle technique des véhicules automobiles.

Art. 11. De Minister of zijn gemachtigde kan, onder de hierna
vastgestelde voorwaarden, de scholen ertoe machtigen om als instructeurs personen aan te stellen die niet beantwoorden aan de voorwaarde
die bedoeld is in artikel 9, §1, 3° :

Art. 11. Le Ministre ou son délégué peut, aux conditions ci-après,
autoriser les écoles à employer comme instructeurs des personnes qui
ne répondent pas à la condition visée à l’article 9, § 1er, 3° :

1° voor hun aanstelling moeten de instructeurs sinds minder dan
twee jaar geslaagd zijn voor een schriftelijk examen over de wettelijke
en reglementaire bepalingen betreffende de politie over het wegverkeer
en ten minste 70 % van de punten behaald hebben.

1° avant leur engagement, les instructeurs doivent avoir réussi
depuis moins de deux ans un examen écrit portant sur les dispositions
légales et réglementaires relatives à la police de la circulation routière et
avoir obtenu au moins 70 % des points.

Om tot dit examen toegelaten te worden, moet de kandidaat een
opleiding gevolgd hebben van ten minste vierentwintig uur die slaat op
de hierboven vermelde stof en van ten minste twaalf uur die slaat op de
methodologie van het onderricht; deze opleiding wordt gevolgd in een
opleidingscentrum, erkend door de Minister, onder de voorwaarden
die hij bepaalt.

La participation à cet examen est subordonnée à l’obligation de
suivre une formation d’au moins vingt-quatre heures, portant sur la
matière de ce dernier ainsi que de douze heures au moins, portant sur
la méthodologie de l’enseignement; cette formation est suivie dans un
centre de formation, agréé par le Ministre, aux conditions qu’il
détermine.

Daarenboven moet de kandidaat die onderricht met voertuigen van
de categorieën A3 en A wil geven de opleidingsstage gevolgd hebben
bedoeld in artikel 23;

En outre, le candidat qui se destine à l’enseignement de la conduite
des véhicules des catégories A3 et A doit avoir suivi le stage de
formation visé à l’article 23;

2° de instructeurs die het theoretische onderricht willen verstrekken,
moeten daarenboven houder zijn van een diploma, getuigschrift of
brevet dat in aanmerking genomen wordt voor de toelating tot de
niveaus 1, 2+ of 2 in de Rijksbesturen bedoeld in bijlage 1 bij het
koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het
Rijkspersoneel of van een buitenlands diploma, getuigschrift of brevet,
dat als gelijkwaardig erkend is, overeenkomstig hoofdstuk II van
dezelfde bijlage.

2° les instructeurs qui se destinent à l’enseignement théorique
doivent, en outre, être titulaires d’un des diplômes, certificats ou
brevets pris en considération pour l’admission aux niveaux 1, 2+ ou 2
dans les administrations de l’Etat visés au chapitre premier de
l’annexe 1 à l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents
de l’Etat ou d’un diplôme, certificat ou brevet étranger reconnu
équivalent conformément au chapitre II de la même annexe.

Deze verplichting is niet van toepassing op de kandidaten die houder
zijn van een gehomologeerd brevet II of IV;

La présente obligation n’est pas d’application aux candidats qui sont
titulaires d’un brevet II ou IV homologué;

3° de aangestelde instructeur moet het examen voor het verkrijgen
van het brevet afleggen tussen de derde en de negende maand volgend
op zijn aanstelling; indien hij niet slaagt, mag hij geen onderricht meer
verstrekken.

3° l’instructeur engagé doit subir l’examen en vue de l’obtention du
brevet entre le troisième et le neuvième mois qui suivent son
engagement; en cas d’échec, il ne peut plus dispenser l’enseignement.

Voor elke school kan de Minister of zijn gemachtigde het aantal
personen beperken die als nog niet gebrevetteerde instructeur mogen
aangesteld worden.

Pour chaque école, le Ministre ou son délégué peut limiter le nombre
de personnes pouvant être employées comme instructeurs non encore
brevetés.

Afdeling II. — Voorwaarden betreffende de scholen

Section II. — Conditions relatives aux écoles

Art. 12. De scholen moeten beschikken over voldoende lokalen
bestemd voor het theoretische onderricht en voor de administratie van
de school.

Art. 12. Les écoles doivent disposer de locaux suffisants, destinés à
l’enseignement théorique et à l’administration de l’école.

De lokalen bestemd voor het geven van de lessen en voor de
administratie van de school moeten daartoe ingericht zijn. Zij mogen
niet ingericht worden in een drankgelegenheid; bestaat een dergelijke
inrichting in het gebouw, dan moeten de lokalen van de school
toegankelijk zijn zonder dat het nodig is de drankgelegenheid te
betreden.

Les locaux affectés à l’enseignement et à l’administration de l’école
doivent être aménagés à cette fin. Ils ne peuvent être installés dans un
débit de boissons; si un tel établissement existe dans l’immeuble, les
locaux de l’école doivent être accessibles sans qu’il soit nécessaire de
passer par le débit de boissons.

De school moet eigenares zijn van de lokalen bestemd voor de
administratie of de uitsluitende beschikking hebben over deze lokalen
voor geheel de duur van de erkenning. Deze voorwaarde geldt evenwel
niet voor de lokalen die alleen voor het geven van onderricht bestemd
zijn.

L’école doit avoir la propriété des locaux affectés à l’administration
ou l’usage exclusif de ces locaux pendant toute la durée de l’agrément.
Cette condition n’est toutefois pas requise pour les locaux affectés à
l’enseignement si ceux-ci n’ont pas d’autre destination que l’enseignement.

In geval van verhuizing van de lokalen in dezelfde gemeente, brengt
de directeur de Minister of zijn gemachtigde hiervan ten minste dertig
dagen op voorhand in kennis door overlegging van de in het derde lid
voorgeschreven bewijsstukken; de verhuizing mag pas plaatsvinden
nadat is vastgesteld dat voldaan is aan de in dit artikel voorgeschreven
voorwaarden. In geval van verhuizing naar een andere gemeente, is de
procedure bedoeld in de artikelen 5 en 6 van toepassing.

En cas de transfert de locaux dans la même commune, le directeur en
avise le Ministre ou son délégué au moins trente jours à l’avance en
produisant la justification prévue à l’alinéa 3; le transfert ne peut être
accompli qu’après qu’il a été constaté qu’il est satisfait aux conditions
prévues au présent article. En cas de transfert dans une autre commune,
la procédure prévue aux articles 5 et 6 est d’application.

De school erkend overeenkomstig artikel 3, derde lid, maakt gebruik
van de lokalen van de scholen waaruit ze is samengesteld.

L’école agréée conformément à l’article 3, alinéa 3, fait usage des
locaux des écoles qui la composent.

Art. 13. § 1. Aan iedere leerling wordt een inschrijvingskaart
afgegeven waarop zijn identiteit alsook het nummer en de datum van
inschrijving worden vermeld. Die kaart is voorzien van een aantal
vakken dat overeenstemt met de door de school gegeven lessen.

Art. 13. § 1er. Il est délivré à chaque élève une carte d’inscription
mentionnant son identité ainsi que le numéro et la date d’inscription.
Cette carte porte un nombre de cases correspondant aux leçons données
par l’école.

Bij het einde van elke theoretische of praktische les, vermeldt de
persoon die het onderricht verstrekt, op de inschrijvingskaart van de
leerling, de datum en de uren van de les en ondertekent hij deze
vermelding.

A la fin de chaque leçon, tant théorique que pratique, la personne qui
dispense l’enseignement mentionne la date et les heures de la leçon sur
la carte d’inscription de l’élève et signe cette mention.

§ 2. Uitgezonderd wanneer zij slechts over een enkele bedrijfszetel
beschikken, houden de scholen een aanwezigheidslijst bij voor de
theoretische lessen.

§ 2. Exception faite pour celles qui n’ont qu’un siège d’activité
unique, les écoles tiennent une liste de présences aux leçons théoriques.
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Zij houden die lijst bij op afzonderlijke bladen, één per theoretische
les of per theoretische lessenreeks; de lijsten worden de dag daarop
reeds of op de eerste werkdag die volgt op de les of op de lessenreeks
aan de hoofdzetel van de school gezonden.

Cette liste est tenue sur feuilles séparées, une par leçon théorique ou
par session de théorie; les listes sont transmises, dès le lendemain ou le
premier jour ouvrable qui suit la leçon ou la session, au siège principal
de l’école.

§ 3. Elke instructeur die de praktische rijlessen geeft, houdt een
ritblad bij waarop hij het begin- en einduur van elke les, het
inschrijvingsnummer van het voertuig, het gereden aantal kilometers
van het voertuig bij het begin en bij het einde van elke les alsook het
inschrijvingsnummer van de leerling vermeldt.

§ 3. Chaque instructeur qui dispense les cours pratiques tient une
feuille de route sur laquelle il indique l’heure de début et de fin de
chaque leçon, le numéro d’immatriculation du véhicule, le kilométrage
du véhicule au début et en fin de leçon, ainsi que le numéro
d’inscription de l’élève.

De ritbladen worden de dag daarop of op de eerste werkdag die
volgt op de les naar de enige zetel of de hoofdzetel van de school
gestuurd.

Les feuilles de route sont transmises, dès le lendemain ou le premier
jour ouvrable qui suit la leçon, au siège unique ou principal de l’école.

§ 4. In iedere school wordt voor de enige zetel of voor de hoofdzetel
een jaarregister gehouden waarin per volgnummer worden vermeld :
de identiteit van de ingeschreven leerlingen, de inschrijvingsdatum, de
data van de gegeven lessen met vermelding zonder enig wit vak of
leemte, van de aanwezigheid of de afwezigheid van de leerlingen.

§ 4. Dans chaque école, il est tenu, au siège unique ou principal, un
registre annuel dans lequel sont mentionnées par numéro d’ordre :
l’identité des élèves inscrits, la date de l’inscription, les dates des leçons
données avec mention de la présence ou de l’absence des élèves sans
blanc ni lacune.

In een kolom worden de data van de theoretische en praktische
examens die door de leerling zijn afgelegd alsook de behaalde uitslag
vermeld. Eén kolom is uitsluitend bestemd voor eventuele opmerkingen.

Une colonne mentionne les dates des examens théoriques et pratiques que l’élève a présentés ainsi que les résultats obtenus. Une colonne
est réservée aux observations éventuelles.

§ 5. De documenten voorgeschreven in dit artikel worden gedurende
drie jaar bewaard.

§ 5. Les documents prévus au présent article sont conservés pendant
trois ans.

Zij mogen worden vervangen door een informatiedrager bestemd
voor computerverwerking.

Ils peuvent être remplacés par des supports destinés à un traitement
informatisé.

Deze informatiedragers worden bewaard gedurende dezelfde termijn als die welke vastgesteld is voor het bewaren van de documenten
die ze vervangen. Ze moeten integraal en op elk moment toegankelijk
zijn en op papier kunnen weergegeven worden op verzoek van de
beambten belast met de controle bedoeld in artikel 33, tweede lid.

Ces supports sont conservés pendant les mêmes délais que ceux
prévus pour la conservation des documents qu’ils remplacent. Ils
doivent être accessibles intégralement et à tout moment et être
reproduits sur support papier, à la demande des agents chargés du
contrôle visés à l’article 33, alinéa 2.

§ 6. De scholen geven aan de leerlingen een getuigschrift van
theoretisch of praktisch onderricht af, waarvan het model bepaald is
door de Minister. Een dergelijk getuigschrift met vermelding van het
aantal uren die hij gevolgd heeft, wordt eveneens afgegeven aan de
leerling die verandert van rijschool.

§ 6. Les écoles délivrent aux élèves un certificat d’enseignement
théorique ou pratique dont le modèle est déterminé par le Ministre. Un
tel certificat est également délivré à l’élève qui change d’école, avec
l’indication du nombre d’heures qu’il a suivies.

Met het oog op het verkrijgen van een voorlopig rijbewijs model 2
wordt aan de leerling die bewezen heeft bekwaam te zijn om alleen te
sturen een bekwaamheidsattest afgegeven, waarvan het model is
bepaald door de Minister.

En vue de l’obtention d’un permis de conduire provisoire modèle 2,
il est délivré à l’élève qui a prouvé sa capacité à circuler seul un
certificat d’aptitude dont le modèle est déterminé par le Ministre.

Aan elke kandidaat voor een leervergunning wordt, naast een
getuigschrift van theoretisch onderricht en een getuigschrift van
praktisch onderricht, een scholingsboekje afgegeven, waarvan het
model door de Minister is goedgekeurd.

A chaque candidat à la licence d’apprentissage, il est délivré, outre un
certificat d’enseignement théorique et un certificat d’enseignement
pratique, un livret d’apprentissage, dont le modèle est approuvé par le
Ministre.

Art. 14. § 1. De scholen moeten, voor elke bestendige bedrijfszetel,
over het volgende materiaal beschikken :

Art. 14. § 1er. Les écoles doivent disposer, pour chaque siège
d’activité permanent, du matériel ci-après :

1° een motorvoertuig van de categorie B, C, C+E, D of D+E of van de
subcategorie C1, C1+E, D1 of D1+E bestemd voor het praktische
onderricht in het sturen, met uitsluiting van elk ander professioneel
gebruik maar zonder dat het speciaal voor de ene of de andere zetel
bestemd moet zijn;

1° un véhicule à moteur de la catégorie B, C, C+E, D ou D+E ou de
la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E affecté à l’enseignement
pratique de la conduite, à l’exclusion de tout autre usage professionnel
mais sans affectation spéciale de ce véhicule à l’un ou l’autre siège;

2° didactische platen en schema’s betreffende de onderwezen stof;

2° des tableaux et des schémas didactiques concernant les matières
enseignées;

3° genoeg stoelen en tafels of lessenaars voor het aantal leerlingen; er
mogen niet minder dan tien plaatsen zijn.

3° des sièges et tables ou pupitres suffisants pour le nombre d’élèves;
il ne peut y avoir moins de dix places.

§ 2. De scholen die het besturen van voertuigen van de categorieën
A3 en A onderrichten, moeten bovendien beschikken over :

§ 2. Les écoles qui dispensent l’enseignement de la conduite des
véhicules des catégories A3 et A doivent disposer en outre de :

1° een motorvoertuig bestemd voor het praktische onderricht van elk
der categorieën A3 en A, te weten :

1° un véhicule à moteur destiné à l’enseignement pratique de
chacune des catégories A3 et A, à savoir :

a) een bromfiets klasse B;

a) un cyclomoteur classe B;
3

b) een motorfiets met een cilinderinhoud van meer dan 120 cm en
een minimum vermogen van 20 kW en een maximum vermogen van
25 kW, die op een horizontale weg een snelheid van ten minste 100
km/u kan bereiken;

b) une motocyclette d’une cylindrée supérieure à 120 cm3 et d’une
puissance minimale de 20 kW et maximale de 25 kW et qui peut
atteindre, sur une route en palier, une vitesse d’au moins 100 km/h;

c) een motorfiets met een vermogen van ten minste 35 kW en een
vermogen / gewichtsverhouding van meer dan 0,16 kW / kg, die op
een horizontale weg een snelheid van ten minste 120 km/u kan
bereiken;

c) une motocyclette d’une puissance d’au moins 35 kW et d’un
rapport puissance / poids de plus de 0,16 kW/kg et qui peut atteindre,
sur une route en palier, une vitesse d’au moins 120 km/h.;

2° een radio-inrichting voor het onderricht op de openbare weg;

2° un dispositif radio destiné à l’enseignement de la conduite sur la
voie publique;

3° een terrein buiten het verkeer voor het geven van praktische lessen
inzake het besturen van voertuigen van de categorieën A3 en A.

3° un terrain isolé de la circulation destiné à l’enseignement pratique
de la conduite des véhicules des catégories A3 et A.
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Art. 15. § 1. De motorvoertuigen bestemd voor het praktische
onderricht in het sturen beantwoorden aan de voorwaarden vastgesteld
voor de categorie of subcategorie waartoe ze behoren en dit volgens
artikel 38 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het
rijbewijs.

Art. 15. § 1er. Les véhicules à moteur destinés à l’apprentissage
pratique de la conduite répondent aux conditions fixées, pour la
catégorie ou sous-catégorie à laquelle ils appartiennent, par l’article 38
de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.

Zij zijn ingeschreven op naam van de exploitant van de school,
overeenkomstig artikel 3, § 1, eerste lid van het koninklijk besluit van
31 december 1953 houdende reglementering van de inschrijving van de
motorvoertuigen en de aanhangwagens, tenzij het bewijs van een
financieringshuur- of leasingcontract voorgelegd wordt, waardoor ze
ingeschreven zijn op naam van de verhuurder.

Ils sont immatriculés au nom de l’exploitant de l’école, conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 1er de l’arrêté royal du 31 décembre 1953
portant réglementation de l’immatriculation des véhicules à moteur et
des remorques, à moins que la preuve d’un contrat de locationfinancement ou de leasing ne soit produite, auquel cas ils seront
immatriculés au nom du bailleur.

De voertuigen van de categorieën A3 en A mogen ingeschreven zijn
als boventallige voertuigen.

Les véhicules des catégories A3 et A peuvent être inscrits en
surnombre.

§ 2. De motorvoertuigen van de categorieën A3 en A moeten :

§ 2. Les véhicules à moteur des catégories A3 et A doivent :

1° minder dan tien jaar oud zijn;

1° avoir moins de dix ans d’âge;

2° voorzien zijn aan de achterkant van een bord met de vermelding
« scholing ». Dit bord mag vervangen worden door een herkenningsteken waarop dezelfde vermelding voorkomt en dat door de kandidaat
op de rug wordt gedragen.

2° être munis à l’arrière d’un panonceau portant l’inscription
« écolage ». Ce panonceau peut être remplacé par un dossard
comportant la même inscription et porté par le candidat.

§ 3. Op de voertuigen van de categorieën B, B+E, C, C+E, D en D+E
en van de subcategorieën C1, C1+E, D1 en D1+E bestemd voor het
praktische onderricht in het sturen moeten één of meer borden met het
opschrift « rijschool » geplaatst worden, aan de voor- en achterkant
leesbaar op een afstand van ten minste 50 m.

§ 3. Les véhicules des catégories B, B+E, C, C+E, D et D+E et des
sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E, affectés à l’enseignement
pratique de la conduite doivent être munis d’un ou de plusieurs
panonceaux, lisibles de l’avant et de l’arrière à une distance d’au moins
50 m, portant l’inscription « auto-école ».

De naam of de firmanaam van de exploitant, de benaming, het logo,
het adres en het telefoonnummer van de school mogen ook, hetzij op
het bord, hetzij op de zijkanten van het voertuig, worden aangebracht;
de tekens gebruikt voor de andere opschriften dan « rijschool » die op
het bord worden aangebracht, mogen niet groter zijn dan de helft van
de tekens van dit laatste opschrift.

Peuvent figurer également, soit sur le panonceau, soit sur les flancs
du véhicule, le nom ou la raison sociale de l’exploitant, la dénomination, le logo, l’adresse et le numéro de téléphone de l’école; la hauteur
des signes utilisés pour les inscriptions figurant sur le panonceau autres
que l’inscription « auto-école » ne peut dépasser la moitié de celle de
cette dernière inscription.

Het stamnummer van de school moet bovendien op een afstand van
ten minste 50 m leesbaar zijn.

Le numéro matricule de l’école doit en outre être lisible à une
distance d’au moins 50 m.

Geen enkel ander opschrift mag op het voertuig voorkomen.
§ 4. De motorvoertuigen ingedeeld in de categorie B moeten aan de
volgende voorwaarden voldoen :
1° minder dan tien jaar oud zijn;

Aucune autre inscription ne peut figurer sur le véhicule.
§ 4. Les véhicules à moteur classés dans la catégorie B doivent
répondre aux conditions suivantes :
1° avoir moins de dix ans d’âge;

2° de organen voor de bediening van de koppeling, van de
bedrijfsreminrichting, van de noodreminrichting en van het gaspedaal
alsook van de dimlichten, van de richtingaanwijzers en van het
geluidstoestel moeten dubbel geı̈nstalleerd worden, zodanig dat leerling en instructeur ze ieder afzonderlijk kunnen bedienen, zonder dat
de vereiste prestaties van die inrichtingen daardoor afnemen.

2° les commandes de l’embrayage, du dispositif de freinage de
service, du dispositif de freinage de secours et de l’accélérateur ainsi
que la commande des feux de croisement, des feux indicateurs de
direction et de l’avertisseur sonore doivent être dédoublées de telle
sorte que l’élève et l’instructeur puissent les actionner chacun séparément sans que les performances prescrites pour ces dispositifs en soient
altérées.

De instructeur moet bovendien de grootlichten kunnen doven en in
plaats daarvan de dimlichten aansteken.

En outre, l’instructeur doit pouvoir éteindre les feux de route et
allumer en remplacement les feux de croisement.

Deze dubbele bediening is niet verplicht voor de in serie ingebouwde
inrichtingen die automatisch zijn of die door de instructeur gemakkelijk
te bereiken zijn zonder gevaar dat de leerling wordt gehinderd;

Cette double commande n’est pas imposée en ce qui concerne les
dispositifs de série qui sont automatiques ou qui sont aisément
accessibles par l’instructeur sans risque de gêner l’élève;

3° een verklikkerinrichting dient op akoestische wijze aan te geven
dat de instructeur het bedieningsorgaan van de bedrijfsreminrichting of
van de koppeling bedient of de bediening ervan verhindert. Wanneer
deze verklikkerinrichting ingeschakeld wordt, wordt de goede werking
ervan aangegeven door een verklikkerlichtje dat evenwel dooft wanneer het akoestische alarmsignaal in werking treedt;

3° un dispositif d’alarme constitué d’un signal sonore doit indiquer
que l’instructeur actionne ou évite l’actionnement des commandes des
dispositifs de freinage de service ou de l’embrayage. Le bon fonctionnement du dispositif d’alarme, lorsqu’il est enclenché, est indiqué par
un témoin lumineux qui s’éteint quand le signal sonore d’alarme se met
en marche;

4° het voertuig moet uitgerust zijn met een combinatie van achteruitkijkspiegels die zo aangebracht zijn dat leerling en instructeur
beschikken over het uitzicht voorgeschreven in artikel 34 van het
koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement
op de politie van het wegverkeer.

4° le véhicule doit être équipé d’un système de rétroviseurs disposés
de telle manière que l’élève et l’instructeur puissent avoir la visibilité
prescrite par l’article 34 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant
règlement général sur la police de la circulation routière.

Art. 16. Elk voertuig bestemd voor het praktische onderricht in het
sturen maakt het voorwerp uit van een verzekeringspolis tot dekking
van :

Art. 16. Chaque véhicule affecté à l’enseignement pratique de la
conduite fait l’objet d’une police d’assurance couvrant :

1° de burgerlijke aansprakelijkheid van de leerling, hetzij als
bestuurder, hetzij als passagier;

1° la responsabilité civile de l’élève, tant comme conducteur que
comme passager;

2° de schade in gelijk welke omstandigheden overkomen aan de
persoon of aan de bezittingen van de leerling.

2° les dommages causés, en toute circonstance, à la personne et aux
biens de l’élève.

Bedoelde polis bedingt dat de verzekeraar afziet van elk verhaal
tegen de leerling.

Cette police stipule que l’assureur renonce à tout recours contre
l’élève.

De dekking van de schade aan de bezittingen van de leerling kan
worden beperkt tot vijftigduizend frank.

La garantie pour les dommages aux biens de l’élève peut être limitée
à cinquante mille francs.
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Art. 17. § 1. Het praktische onderricht wordt verstrekt met een
voertuig, dat behoort tot de categorie of subcategorie waarvoor het
rijbewijs wordt aangevraagd. Dit voertuig voldoet, naargelang de
categorie of subcategorie waartoe het behoort, aan de voorwaarden van
de artikelen 14, 15 en 16.

Art. 17. § 1er. L’enseignement pratique est donné à bord d’un
véhicule appartenant à la catégorie ou sous-catégorie pour laquelle le
permis de conduire est demandé. Ce véhicule répond, suivant la
catégorie ou sous-catégorie à laquelle il appartient, aux conditions des
articles 14, 15 et 16.

Aan gehandicapte personen die een dergelijk voertuig niet kunnen
besturen, mag het praktische onderricht gegeven worden met een
voertuig speciaal aangepast aan hun handicap, geleverd door henzelf of
door het centrum bedoeld in artikel 45 van het koninklijk besluit van
23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en dat voldoet aan de
voorwaarden van artikel 16.

Aux personnes handicapées qui ne peuvent conduire un tel véhicule,
l’enseignement pratique peut être donné à bord d’un véhicule spécialement adapté à leur handicap, fourni par elles-mêmes ou par le centre
visé à l’article 45 de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de
conduire, et qui répond aux conditions de l’article 16.

§ 2. Alleen de scholen die daartoe speciaal door de Minister of zijn
gemachtigde zijn aangewezen, op vertoon van hun leerplan en van de
attesten van stage of bijzondere opleiding die de verantwoordelijke
instructeurs hebben gevolgd, mogen les geven aan de kandidaten voor
een leervergunning.

§ 2. Seules les écoles spécialement désignées à cette fin par le Ministre
ou par son délégué, sur présentation de leur programme de cours et des
attestations de stage ou de formation particulière suivis par les
instructeurs responsables, peuvent dispenser les cours aux candidats à
la licence d’apprentissage.

§ 3. De scholen bezorgen aan de Minister of zijn gemachtigde het
schema van de in het leerplan voorgeschreven lessen, alsmede hun
dagwijzers en lesroosters.

§ 3. Les écoles communiquent au Ministre ou à son délégué le schéma
des leçons prévues au programme ainsi que leurs calendriers et
horaires de cours.

De Minister of zijn gemachtigde kan de spreiding van de lessen in de
tijd bepalen.

Le Ministre ou son délégué peut déterminer la répartition des cours
dans le temps.

HOOFDSTUK IV. — Brevetten van beroepsbekwaamheid

CHAPITRE IV. — Brevets d’aptitude professionnelle

Art. 18. Er bestaan vier brevetten van beroepsbekwaamheid van het
leidende en onderwijzende personeel van de rijscholen.

Art. 18. Il existe quatre brevets d’aptitude professionnelle du personnel dirigeant et enseignant des écoles de conduite.

Brevet I verleent toegang tot de functies van directeur van een
rijschool en van instructeur belast met het theoretische onderricht en
met het praktische onderricht inzake het besturen van voertuigen van
de categorieën B, B+E, C, C+E, D en D+E en van de subcategorieën C1,
C1+E, D1 en D1+E.

Le brevet I donne accès aux fonctions de directeur d’école de
conduite et d’instructeur chargé de l’enseignement théorique et de
l’enseignement pratique de la conduite des véhicules des catégories B,
B+E, C, C+E, D et D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E.

Brevet II verleent toegang tot de functie van instructeur, belast met
het praktische onderricht inzake het besturen van voertuigen van de
categorieën B, B+E, C, C+E, D en D+E en van de subcategorieën C1,
C1+E, D1 en D1+E.

Le brevet II donne accès à la fonction d’instructeur, chargé de
l’enseignement pratique de la conduite des véhicules des catégories B,
B+E, C, C+E, D et D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E.

Brevet III verleent toegang tot de functie van instructeur, belast met
het theoretische onderricht.

Le brevet III donne accès à la fonction d’instructeur, chargé de
l’enseignement théorique.

Brevet IV verleent toegang tot de functie van instructeur, belast met
het praktische onderricht inzake het besturen van voertuigen van de
categorieën A3 en A.

Le brevet IV donne accès à la fonction d’instructeur, chargé de
l’enseignement pratique de la conduite des véhicules des catégories A3
et A.

Art. 19. De brevetten worden uitgereikt na het slagen voor de
examens bedoeld in de artikelen 20 tot 23.

Art. 19. Les brevets sont délivrés après la réussite des examens visés
aux articles 20 à 23.

De Minister kan het volgen van een voorafgaande opleiding,
waarvan hij de inhoud en de nadere regels bepaalt, als voorwaarde
stellen voor deelneming aan de examens. Deze opleiding wordt
gegeven in een opleidingscentrum dat door hem is erkend, onder de
voorwaarden die hij bepaalt.

Le Ministre peut subordonner la participation aux examens à
l’obligation de suivre une formation préalable, dont il détermine le
contenu et les modalités. Cette formation est dispensée dans un centre
de formation agréé par lui, aux conditions qu’il détermine.

Art. 20. Het examen voor het verkrijgen van brevet I is een
schriftelijk en mondeling examen over de volgende vakken :

Art. 20. L’examen en vue de l’obtention du brevet I est un examen
par écrit et oral portant sur les matières suivantes :

1° dit besluit en de ministeriële omzendbrieven die er betrekking op
hebben;

1° le présent arrêté et les circulaires ministérielles qui s’y rapportent;

2° het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs
en de omzendbrieven die er betrekking op hebben;

2° l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et les
circulaires qui s’y rapportent;

3° de algemene kennis van bedrijfsbeheer met betrekking tot het
beheer en de leiding van de rijscholen.

3° les connaissances générales de gestion des entreprises en rapport
avec la gestion et la direction des écoles de conduite.

Om dit examen af te leggen, dient de kandidaat sedert ten minste vijf
jaar houder te zijn van de gehomologeerde brevetten II en III.

Pour participer à cet examen, le candidat doit être titulaire des
brevets II et III homologués depuis cinq ans au moins.

Art. 21. Het examen voor het verkrijgen van brevet II bestaat uit :

Art. 21. L’examen en vue de l’obtention du brevet II consiste en :

1° een schriftelijk en mondeling examen over de volgende vakken :

1° un examen par écrit et oral portant sur les matières suivantes :

a) wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende de politie over
het wegverkeer;
b) automechaniek, -techniek en -electriciteit;

a) dispositions légales et réglementaires relatives à la police de la
circulation routière;
b) mécanique, technique et électricité automobile;

2° modelrijles en ondervraging over de bij die les toegepaste
onderwijsmethode.

2° une leçon-modèle de conduite et interrogation sur la méthode
d’enseignement appliquée au cours de cette leçon.

Deze les wordt gegeven met een voertuig van de categorie B dat
beantwoordt aan de voorwaarden vastgesteld in artikel 15, §§ 3 en 4 en
dat niet uitgerust is met een automatische schakeling.

Cette leçon est présentée à bord d’un véhicule de la catégorie B
répondant aux conditions fixées à l’article 15, §§ 3 et 4 et qui n’est pas
équipé d’un changement de vitesses automatique.

Art. 22. Het examen voor het verkrijgen van brevet III bestaat uit :

Art. 22. L’examen en vue de l’obtention du brevet III consiste en :

1° een schriftelijk en mondeling examen over wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende de politie over het wegverkeer;

1° un examen par écrit et oral portant sur les dispositions légales et
réglementaires relatives à la police de la circulation routière;

2° een modelles theorie en ondervraging over de bij die les
toegepaste onderwijsmethode.

2° une leçon-modèle de théorie et interrogation sur la méthode
d’enseignement appliquée au cours de cette leçon.
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Art. 23. Het examen voor het verkrijgen van brevet IV bestaat uit :

Art. 23. L’examen pour l’obtention du brevet IV consiste en :

1° een schriftelijk en mondeling examen over de volgende vakken :

1° un examen par écrit et oral portant sur les matières suivantes :

a) wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende de politie over
het wegverkeer;

a) dispositions légales et réglementaires relatives à la police de la
circulation routière;

b) motormechaniek, -techniek en -elektriciteit;

b) mécanique, technique et électricité moto;

2° een behendigheidsproef op een terrein buiten het verkeer;

2° une épreuve de maniabilité sur un terrain isolé de la circulation;

3° een modelrijles en ondervraging over de bij die les toegepaste
onderwijsmethode.

3° une leçon-modèle de conduite et interrogation sur la méthode
d’enseignement appliquée au cours de cette leçon.

De behendigheidsproef en de modelles worden afgelegd met een
voertuig van de categorie A, uitgerust met een motor met een
cilinderinhoud van ten minste 35 kW en een vermogen / gewichtsverhouding van meer dan 0,16 kW/kg en dat op een horizontale weg een
snelheid van ten minste 120 km/u bereikt en dat niet uitgerust is met
een automatische schakeling.

L’épreuve de maniabilité et la leçon-modèle sont présentées avec un
véhicule de la catégorie A, équipé d’un moteur d’une puissance d’au
moins 35 kW et d’un rapport puissance/poids de plus de 0,16 kW/kg
et qui peut atteindre, sur une route en palier, une vitesse d’au moins
120 km/h et qui n’est pas équipé d’un changement de vitesses
automatique.

Om toegang te hebben tot dit examen moet de kandidaat een
specifieke motoropleiding hebben gevolgd in een door de Minister of
zijn gemachtigde erkend opleidingscentrum. Bij het inschrijvingsformulier voor het examen wordt het attest gevoegd waarbij bevestigd
wordt dat deze opleiding gevolgd is.

Pour avoir accès à cet examen, le candidat doit avoir suivi un stage
de formation spécifique moto dans un centre de formation agréé par le
Ministre ou son délégué. Une attestation de suivi de cette formation est
jointe au formulaire d’inscription à l’examen.

Art. 24. De kandidaat voor een brevet kan, op zijn aanvraag, door de
examencommissie worden vrijgesteld van één of meer proeven van het
programma waarover hij reeds ondervraagd werd en waarvoor hij
geslaagd was.

Art. 24. Le candidat à un brevet peut être, à sa demande, dispensé
par le jury d’examen de toutes ou d’une partie des épreuves faisant
l’objet du programme, sur lesquelles il aurait déjà été interrogé et pour
lesquelles il aurait satisfait.

Het examen over de kennis van de wettelijke en reglementaire
bepalingen betreffende de politie over het wegverkeer, afgelegd om
brevet II of brevet IV te verkrijgen, verleent evenwel geen vrijstelling
van hetzelfde examen tot het verkrijgen van brevet III.

Toutefois, l’examen portant sur la connaissance des dispositions
légales et réglementaires relatives à la police de la circulation routière
subi pour l’obtention du brevet II ou du brevet IV ne permet pas
d’obtenir dispense du même examen pour l’obtention du brevet III.

De kandidaat die geslaagd is voor het examen genoemd in artikel 11,
1° is vrijgesteld van het schriftelijke examen over de wettelijke en
reglementaire bepalingen betreffende de politie over het wegverkeer;
deze vrijstelling geldt gedurende één jaar te rekenen vanaf de datum
van de mededeling van het welslagen.

Le candidat qui a réussi l’examen prévu à l’article 11, 1° est dispensé
de l’examen écrit portant sur les dispositions légales et réglementaires
relatives à la police de la circulation routière; cette dispense est valable
pendant le délai d’un an à compter de la date de la notification de la
réussite.

Art. 25. § 1. Het aantal punten toegekend aan ieder examenvak
opgesomd in de artikelen 20, 21, 22 en 23 wordt vastgesteld als volgt :

Art. 25. § 1er. Le nombre de points attribué à chacune des matières
des examens, énumérées aux articles 20, 21, 22 et 23 est déterminé
comme suit :

1° wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende de politie over
het wegverkeer : 60;

1° dispositions légales et réglementaires relatives à la police de la
circulation routière : 60;

2° dit besluit en de ministeriële omzendbrieven die er betrekking op
hebben alsook het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het
rijbewijs en de ministeriële omzendbrieven die er betrekking op
hebben : 20;

2° le présent arrêté et les circulaires ministérielles qui s’y rapportent,
ainsi que l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et
les circulaires ministérielles qui s’y rapportent : 20;

3° algemene bedrijfsleer met betrekking tot het beheer en de leiding
van de rijscholen : 20;

3° connaissances générales de gestion des entreprises en rapport avec
la gestion et la direction des écoles de conduite : 20;

4° auto- of motormechaniek, -techniek, en -electriciteit : 40;

4° mécanique, technique et électricité automobile ou moto : 40;

5° modelles theorie en ondervraging over de bij die les toegepaste
onderwijsmethode : 30;

5° leçon-modèle de théorie et interrogation sur la méthode d’enseignement appliquée au cours de cette leçon : 30;

6° modelrijles en ondervraging over de bij die les toegepaste
onderwijsmethode : 30;

6° leçon-modèle de conduite et interrogation sur la méthode
d’enseignement appliquée au cours de cette leçon : 30;

7° behendigheidsproef op een terrein buiten het verkeer : 20.

7° épreuve de maniabilité sur terrain isolé de la circulation : 20.

§ 2. Het schriftelijke examen en het mondelinge examen zijn
schiftingsproeven. De kandidaat die op één van deze examens geen
60 % van de punten behaalt voor het vak « wettelijke en reglementaire
bepalingen betreffende de politie over het wegverkeer » en voor ieder
ander vak, afzonderlijk beschouwd, geen 50 % van de punten, is niet
geslaagd. De kandidaat moet 50 % van de punten behalen voor de
modellessen.

§ 2. L’examen écrit et l’examen oral sont des épreuves éliminatoires.
Le candidat qui n’obtient pas à l’un de ces examens 60 % des points
pour la matière « dispositions légales et réglementaires relatives à la
police de la circulation routière » et 50 % des points pour chacune des
autres matières, considérées séparément, échoue. Le candidat doit
obtenir 50 % des points pour les leçons-modèles.

Het vereiste minimumaantal punten om het brevet te verkrijgen is
vastgesteld op 60 % over het geheel van de stof. Indien door de werking
van de vrijstellingen voorgeschreven in artikel 24, het examen tot één
vak beperkt is, moet de kandidaat 60 % van de punten in dit vak
behalen.

Le minimum des points requis pour l’obtention d’un brevet est fixé à
60 % pour l’ensemble des matières. Si, par le jeu des dispenses prévues
à l’article 24, l’examen se réduit à une seule matière, le candidat doit y
obtenir 60 % des points.

Art. 26. Het brevet wordt uitgereikt door de in artikel 28 genoemde
examencommissie en wordt ondertekend door de voorzitter van die
commissie.

Art. 26. Le brevet est délivré par le jury d’examen visé à l’article 28
sous la signature de son président.

Art. 27. § 1. De houders van het brevet I lopen in een erkende
rijschool een stage van zes maanden als directeur of adjunct-directeur.

Art. 27. § 1er. Les titulaires du brevet I effectuent un stage de six
mois en qualité de directeur ou de directeur-adjoint dans une école de
conduite agréée.

De houders van een brevet II, III of IV lopen in een erkende rijschool
een stage van zes maanden als instructeur in het vak dat met hun brevet
overeenstemt. Zij verstrekken ten minste zestig uren onderricht; de
houder van het brevet II verstrekt evenwel tenminste tweehonderd
uren onderricht.

Les titulaires d’un brevet II, III ou IV effectuent un stage de six mois
en qualité d’instructeur, dans la discipline correspondant à leur brevet,
dans une école de conduite agréée. Ils dispensent l’enseignement
pendant soixante heures au moins; le titulaire du brevet II est toutefois
tenu de dispenser l’enseignement pendant deux cents heures au moins.
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De stage moet beëindigd zijn, ten minste twee jaar na de datum van
het brevet; deze termijn kan in geval van overmacht verlengd worden
door de Minister of zijn gemachtigde.

Le stage doit être accompli au plus tard deux ans après la date du
brevet; ce délai peut être prorogé, en cas de force majeure, par le
Ministre ou son délégué.

De prestaties geleverd in de rijschool, overeenkomstig artikel 11
komen in aanmerking voor de duur van de stage en voor het hierboven
bedoelde aantal uren.

Les prestations effectuées dans une école de conduite conformément
à l’article 11 entrent en considération pour la durée du stage et le
nombre d’heures susvisé.

§ 2. De directeur van de school geeft een attest af waarbij bevestigd
wordt dat de houder van het brevet voldaan heeft aan de voorwaarden
bedoeld in § 1.

§ 2. Le directeur de l’école délivre une attestation certifiant que le
titulaire du brevet a satisfait aux conditions visées au § 1er.

Wanneer het gaat om de houder van een brevet I die zijn stage heeft
gedaan als directeur van een erkende rijschool, wordt een rapport
opgesteld door de ambtenaren en agenten bedoeld in artikel 33, tweede
lid.

S’il s’agit du titulaire d’un brevet I qui a effectué son stage en qualité
de directeur d’une école de conduite agréée, un rapport est établi par
les fonctionnaires et agents visés à l’article 33, alinéa 2.

§ 3. De Minister of zijn gemachtigde homologeert het brevet. Hij kan
deze homologatie uitstellen of weigeren indien vaststellingen, gedaan
tijdens de stage, zulks wettigen.

§ 3. Le Ministre ou son délégué homologue le brevet. Il peut
postposer ou refuser cette homologation lorsque des constatations,
faites pendant le stage, le justifient.

Het brevet dat bij het verstrijken van de termijn bedoeld in § 1, derde
lid niet gehomologeerd is, is nietig.

Le brevet non homologué à l’expiration du délai visé au § 1er, alinéa
3 est caduc.

§ 4. De Minister kan na de betrokkene en, in voorkomend geval, de
directeur van de rijschool gehoord te hebben, een les- of leidinggevend
personeelslid van de school het verstrekken van onderricht of de
leiding van de school verbieden wegens het niet naleven van de
bepalingen voorgeschreven in dit besluit.

§ 4. Le Ministre peut, l’intéressé et, le cas échéant, le directeur de
l’école étant entendus, interdire à un membre du personnel enseignant
ou dirigeant de dispenser l’enseignement ou de diriger une école de
conduite, pour non-respect des dispositions prévues par le présent
arrêté.

Dit verbod is definitief of beperkt tot een termijn van acht dagen tot
een jaar.

Cette interdiction est définitive ou limitée à une période de huit jours
à un an.

Art. 28. Er wordt een examencommissie voor de brevetten van
beroepsbekwaamheid opgericht waarvan de leden benoemd worden
door de Minister.

Art. 28. Il est institué un jury d’examen en matière de brevets
d’aptitude professionnelle, dont les membres sont nommés par le
Ministre.

De examencommissie bestaat uit drie kamers voor de examens die
respectievelijk afgelegd worden in het Nederlands, in het Frans en in
het Duits.

Le jury d’examen comporte trois chambres, pour les examens
présentés respectivement en langue française, en langue néerlandaise et
en langue allemande.

Ten minste een derde van de leden wordt gekozen onder de personen
die worden voorgedragen door de verenigingen of verbonden van
rijscholen die het meest representatief zijn.

Un tiers au moins des membres est choisi parmi les personnes
présentées par les associations ou fédérations les plus représentatives
des écoles de conduite.

De Minister wijst onder de leden van de examencommissie een
voorzitter aan, gemachtigde van de Minister, die titularis is van een
graad van ten minste rang 13 en drie kamervoorzitters, alsmede
ondervoorzitters. De Minister of zijn gemachtigde benoemt de secretarissen en de helpers van de examencommissie.

Le Ministre désigne, parmi les membres du jury d’examen, un
président, délégué du Ministre, titulaire d’un grade du rang 13 au
moins et trois présidents de chambre, ainsi que des vice-présidents. Le
Ministre ou son délégué désigne les secrétaires et les auxiliaires du jury
d’examen.

Zodra de leden van de examencommissie de leeftijd van 70 jaar
bereiken, wordt aan hun functie van rechtswege een einde gemaakt.

Il est mis fin de plein droit aux fonctions des membres du jury
d’examen qui atteignent l’âge de 70 ans.

Art. 29. De voorzitters, de leden, de secretarissen en de helpers van
de examencommissie bekomen een vergoeding, ten laste van de
Schatkist, waarvan het bedrag wordt vastgesteld door de Minister.

Art. 29. Les présidents, membres, secrétaires et auxiliaires du jury
d’examen sont rémunérés par des allocations à charge du Trésor, dont
le montant est fixé par le Ministre.

Zij worden bovendien vergoed voor de kosten die de uitvoering van
hun opdracht meebrengt, overeenkomstig de voor het rijkspersoneel
geldende bepalingen; voor de toepassing van deze bepalingen, worden
de voorzitters en de leden van de examencommissie gelijkgesteld met
de titularissen van een graad van rang 13, de secretarissen en de helpers
met de titularissen van een graad van rang 24.

Ils sont, en outre, indemnisés des frais que leur occasionne leur
mission conformément aux dispositions en vigueur pour les agents de
l’Etat; pour l’application de ces dispositions, les présidents et membres
du jury d’examen sont assimilés aux titulaires d’un grade du rang 13,
les secrétaires et auxiliaires aux titulaires d’un grade du rang 24.

Art. 30. De kamers stellen in gemeen overleg hun huishoudelijk
reglement vast dat door de Minister of door zijn gemachtigde wordt
goedgekeurd.

Art. 30. Les chambres fixent en commun accord leur règlement
d’ordre intérieur qui est approuvé par le Ministre ou son délégué.

Art. 31. De Minister of zijn gemachtigde organiseert de examenzittingen, stelt plaats en datum ervan vast, brengt ze ter kennis van het
publiek en bepaalt de nadere regels van inschrijving voor de examens.

Art. 31. Le Ministre ou son délégué organise les sessions d’examen,
en fixe le lieu et la date, les porte à la connaissance du public et
détermine les modalités d’inscription aux examens.

Art. 32. Het inschrijvingsgeld voor het examen is vastgesteld op
400 frank die de kandidaat kwijt door middel van plakzegels van het
type zoals voorgeschreven bij de heffing van de zegelrechten.

Art. 32. Le droit d’inscription à l’examen est fixé à 400 francs que le
candidat paie au moyen de timbres adhésifs du type prévu pour la
perception des droits de timbre.

Het inschrijvingsgeld wordt in geen geval terugbetaald.

Le droit d’inscription n’est remboursé en aucun cas.

HOOFDSTUK V. — Controle

CHAPITRE V. — Contrôle

Art. 33. De erkende rijscholen houden zich, voor de uitvoering van
hun opdracht naar onderrichtingen die hen worden gegeven door de
Minister of zijn gemachtigde.

Art. 33. Les écoles de conduite agréées se conforment, pour l’accomplissement de leur mission, aux instructions qui leur sont données par
le Ministre ou par son délégué.

Elke aanvraag tot erkenning van een school houdt in dat de daartoe
door de Minister of zijn gemachtigde speciaal aangewezen ambtenaren
en beambten de lokalen bestemd voor het onderricht en voor de
administratie van de school mogen betreden, de lessen mogen bijwonen en inzage mogen nemen van de boeken en de documentatie van de
school, van de inschrijvingskaarten van de leerlingen, de ritbladen, de
aanwezigheidslijsten, de inschrijvingsregisters en, in het algemeen, al
de documenten die betrekking hebben op de activiteit van de school.

Toute demande d’agrément d’une école implique pour les fonctionnaires et agents spécialement désignés par le Ministre ou par son
délégué l’autorisation de pénétrer dans les locaux affectés à l’enseignement et à l’administration de l’école, à assister aux leçons et à prendre
connaissance des livres et de la documentation de l’école, des cartes
d’inscription des élèves, des feuilles de route, des listes de présences,
des registres d’inscription et, en général, de tous les documents relatifs
aux activités de l’école.
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De personen, die de erkenning van een school verkregen hebben,
verstrekken op verzoek van de Minister of zijn gemachtigde, alle
inlichtingen betreffende de toepassing van dit besluit.

Les personnes qui ont obtenu l’agrément d’une école fournissent, à la
demande du Ministre ou de son délégué, tout renseignement concernant l’application du présent arrêté.

HOOFDSTUK VI. — Overgangsbepalingen en inwerkingtreding

CHAPITRE VI. — Dispositions transitoires et entrée en vigueur

Art. 34. Zolang de Minister de opleidingscentra overeenkomstig
artikel 11, 1°, tweede lid, niet erkend heeft, wordt de vorming
voorgeschreven door deze bepaling verstrekt door de erkende rijscholen, onder de verantwoordelijkheid van de directeur ervan.

Art. 34. Aussi longtemps que le Ministre n’a pas agréé de centres de
formation, conformément à l’article 11, 1°, alinéa 2, la formation prévue
par cette disposition est dispensée par les écoles de conduite agréées,
sous la responsabilité du directeur.

Art. 35. In afwijking van de bepalingen van artikel 15, § 1, eerste lid,
kunnen de erkende rijscholen, onderricht in het besturen van voertuigen van de categorieën B+E, C, C+E, D en D+E verstrekken :

Art. 35. Par dérogation aux dispositions de l’article 15, § 1er,
alinéa 1er, les écoles de conduite agréées peuvent dispenser l’enseignement de la conduite des véhicules des catégories B+E, C, C+E, D et
D+E :

1° gedurende een periode van zes maanden te rekenen vanaf de
datum van inwerkingtreding van dit besluit, onder de volgende
voorwaarden :

1° pendant un délai de six mois à compter de la date d’entrée en
vigueur du présent arrêté, aux conditions suivantes :

a) het praktische onderricht voor het verkrijgen van een rijbewijs
geldig voor de categorie C mag verstrekt worden met een voertuig
behorend tot de categorie C waarvan de maximale toegelaten massa ten
minste 7000 kg is. Het voertuig moet uitgerust zijn met een tachograaf;

a) l’enseignement pratique en vue de l’obtention d’un permis de
conduire valable pour la catégorie C peut être dispensé à bord d’un
véhicule appartenant à la catégorie C dont la masse maximale autorisée
est d’au moins 7000 kg. Le véhicule doit être équipé d’un tachygraphe;

b) het praktische onderricht voor het verkrijgen van een rijbewijs
geldig voor de categorie D mag verstrekt worden met een voertuig
behorend tot de categorie D en met ten minste 28 plaatsen deze van de
bestuurder niet inbegrepen en waarvan de lengte ten minste 7 m is. Het
voertuig moet uitgerust zijn met een tachograaf;

b) l’enseignement pratique en vue de l’obtention d’un permis de
conduire valable pour la catégorie D peut être dispensé à bord d’un
véhicule appartenant à la catégorie D et comportant au moins 28 places,
non compris le siège du conducteur et dont la longueur est d’au moins
7 m. Le véhicule doit être équipé d’un tachygraphe;

c) het praktische onderricht voor het verkrijgen van een rijbewijs
geldig voor de categorie B+E, C+E of D+E mag verstrekt worden met
een samenstel van voertuigen bestaande uit een trekkend voertuig
behorend tot de categorie B, C of D, beantwoordend, naargelang het
geval, aan de voorwaarden voorgeschreven in artikel 38, § 3 van het
koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs of aan de
voorwaarden voorgeschreven in a) of b) en met een aanhangwagen
waarvan de maximale toegelaten massa meer is dan 750 kg of met een
geleed voertuig.

c) l’enseignement pratique en vue de l’obtention d’un permis de
conduire valable pour la catégorie B+E, C+E ou D+E peut être dispensé
à bord d’un train de véhicules composé d’un véhicule tracteur
appartenant à la catégorie B, C ou D, répondant, selon le cas, aux
conditions prévues à l’article 38, § 3 de l’arrêté royal du 23 mars 1998
relatif au permis de conduire ou aux conditions prévues au a) ou b) et
d’une remorque dont la masse maximale autorisée est supérieure à
750 kg ou à bord d’un véhicule articulé.

Als het trekkende voertuig behoort tot de categorie B, moet de
maximale toegelaten massa van het samenstel meer zijn dan 3.500 kg.

Si le véhicule tracteur appartient à la catégorie B, la masse maximale
du train de véhicules doit être supérieure à 3.500 kg.

Als het trekkende voertuig behoort tot de categorie C en het geen
oplegger betreft, moet de aanhangwagen ten minste twee assen hebben
die meer dan 1 m van elkaar gelegen zijn; ten minste een van de assen
moet beweegbaar zijn;

Si le véhicule tracteur appartient à la catégorie C et s’il ne s’agit pas
d’une semi-remorque, la remorque doit avoir au moins deux essieux
dont l’écartement est supérieur à 1 m; l’un des essieux au moins doit
être un essieu directeur;

2° gedurende een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de datum van
inwerkingtreding van dit besluit, onder de volgende voorwaarden :

2° pendant un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en
vigueur du présent arrêté, aux conditions suivantes :

a) het praktische onderricht voor het verkrijgen van een rijbewijs
geldig voor de categorie B+E mag verstrekt worden met een samenstel,
bestaande uit een voertuig van de categorie B beantwoordend aan de
voorwaarden voorgeschreven in artikel 38, § 3 van het koninklijk
besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en een aanhangwagen uitgerust met een gesloten koetswerk of een huif, met een
maximale toegelaten massa van ten minste 1.000 kg, dat niet behoort tot
de categorie B en dat, op een horizontale weg, een snelheid van ten
minste 100 km/u behaalt.

a) l’enseignement pratique en vue de l’obtention d’un permis de
conduire valable pour la catégorie B+E peut être dispensé à bord d’un
ensemble, composé d’un véhicule de la catégorie B répondant aux
conditions prévues à l’article 38, § 3 de l’arrêté royal du 23 mars 1998
relatif au permis de conduire et d’une remorque, équipée d’une
carrosserie fermée ou d’une bâche, d’une masse maximale autorisée
d’au moins 1.000 kg, qui ne rentre pas dans la catégorie B et qui atteint,
sur une route en palier, une vitesse d’au moins 100 km/h.

De kast van de aanhangwagen moet beantwoorden aan de voorwaarden voorgeschreven in artikel 38, § 4, tweede lid van het koninklijk
besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs;

La caisse de la remorque doit répondre aux conditions prévues à
l’article 38, § 4, alinéa 2 de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au
permis de conduire;

b) het praktische onderricht voor het verkrijgen van een rijbewijs
geldig voor de categorie C mag verstrekt worden met een voertuig van
de categorie C, uitgerust met een gesloten koetswerk of een huif, met
een maximale toegelaten massa van ten minste 10.000 kg en een lengte
van ten minste 7 m, dat op een horizontale weg, een snelheid van ten
minste 80 km/u bereikt.

b) l’enseignement pratique en vue de l’obtention d’un permis de
conduire valable pour la catégorie C peut être dispensé à bord d’un
véhicule de la catégorie C, équipé d’une carrosserie fermée ou d’une
bâche, d’une masse maximale autorisée d’au moins 10.000 kg et d’une
longueur d’au moins 7 m, qui atteint, sur une route en palier une vitesse
d’au moins 80 km/h.

Het voertuig moet uitgerust zijn met een tachograaf en een lading
hebben die beantwoordt aan de voorwaarden voorgeschreven in artikel
38, § 5, derde lid, van het koninklijk besluit van 23 maart 1998
betreffende het rijbewijs;

Le véhicule doit être équipé d’un tachygraphe et avoir un chargement répondant aux conditions de l’article 38, § 5, alinéa 3, de l’arrêté
royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;

c) het praktische onderricht voor het verkrijgen van een rijbewijs
geldig voor de categorie C+E mag verstrekt worden :

c) l’enseignement pratique en vue de l’obtention d’un permis de
conduire valable pour la catégorie C+E peut être dispensé :

— hetzij met een geleed voertuig, uitgerust met een gesloten
koetswerk of een huif, met een maximale toegelaten massa van ten
minste 18.000 kg en een lengte van ten minste 12 m en dat, op een
horizontale weg, een snelheid van ten minste 80 km/u bereikt. Het
voertuig moet uitgerust zijn met een tachograaf;

— soit à bord d’un véhicule articulé, équipé d’une carrosserie fermée
ou d’une bâche, d’une masse maximale autorisée d’au moins 18.000 kg
et d’une longueur d’au moins 12 m et qui atteint, sur une route en
palier, une vitesse d’au moins 80 km/h. Le véhicule doit être équipé
d’un tachygraphe;

— hetzij met een samenstel, bestaande uit een voertuig van de
categorie C bedoeld in b) en een aanhangwagen, uitgerust met een
gesloten koetswerk of een huif, met een lengte van ten minste 4 meter,
dat een maximale toegelaten massa van ten minste 18.000 kg en een
lengte van ten minste 12 m heeft en dat op een horizontale weg, een
snelheid van ten minste 80 km/u bereikt;

— soit à bord d’un ensemble, composé d’un véhicule de la
catégorie C visé au b) et d’une remorque, équipée d’une carrosserie
fermée ou d’une bâche, d’une longueur d’au moins 4 m, qui a une
masse maximale autorisée d’au moins 18.000 kg et une longueur d’au
moins 12 m et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d’au
moins 80 km/h;
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Het gelede voertuig en het samenstel moeten een lading hebben die
beantwoordt aan de voorwaarden vastgesteld in artikel 38, § 6, tweede
lid van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het
rijbewijs;

Le véhicule articulé et l’ensemble doivent avoir un chargement
répondant aux conditions de l’article 38, § 6, alinéa 2 de l’arrêté royal du
23 mars 1998 relatif au permis de conduire;

d) het praktische onderricht voor het verkrijgen van een rijbewijs
geldig voor de categorie D mag verstrekt worden met een voertuig van
de categorie D waarvan de lengte niet minder mag zijn dan 9 m en dat,
op een horizontale weg, een snelheid van ten minste 80 km/u bereikt.
Het voertuig moet uitgerust zijn met een tachograaf;

d) l’enseignement pratique en vue de l’obtention d’un permis de
conduire valable pour la catégorie D peut être dispensé à bord d’un
véhicule de la catégorie D dont la longueur ne sera pas inférieure à 9 m
et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d’au moins 80 km/h.
Le véhicule doit être équipé d’un tachygraphe;

e) het praktische onderricht voor het verkrijgen van een rijbewijs
geldig voor de categorie D + E mag verstrekt worden met een
samenstel, bestaande uit een voertuig van de categorie D bedoeld in d)
en een aanhangwagen, uitgerust met een gesloten koetswerk of een
huif, waarvan de maximale toegelaten massa ten minste 1.250 kg is en
dat, op een horizontale weg, een snelheid van ten minste 80 km/u
bereikt.

e) l’enseignement pratique en vue de l’obtention d’un permis de
conduire valable pour la catégorie D + E peut être dispensé à bord d’un
ensemble, composé d’un véhicule de la catégorie D visé au d) et d’une
remorque, équipée d’une carrosserie fermée ou d’une bâche, dont la
masse maximale autorisée est d’au moins 1.250 kg et qui atteint, sur une
route en palier, une vitesse d’au moins 80 km/h.

Art. 36. Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 1998.
Art. 37. Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Onze Staatssecretaris voor Veiligheid zijn, ieder wat hem betreft, belast met de
uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 23 maart 1998.

Art. 36. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1998.
Art. 37. Notre Ministre de l’Intérieur et Notre Secrétaire d’Etat à la
Sécurité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 mars 1998.

ALBERT

ALBERT

Van Koningswege :

Par le Roi :

De Minister van Binnenlandse Zaken,
J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de l’Intérieur,
J. VANDE LANOTTE

De Staatssecretaris voor Veiligheid,
J. PEETERS

Le Secrétaire d’Etat à la Sécurité,
J. PEETERS

c

N. 98 — 1112
[C − 14080]
27 MAART 1998. — Ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 45
van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het
rijbewijs

De Staatssecretaris voor Veiligheid,
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer,
gecoördineerd op 16 maart 1968, gewijzigd bij de wetten van
12 juli 1973, 9 juni 1975, 9 juli 1976, 14 juli 1976, het koninklijk besluit nr.
140 van 30 december 1982, de wetten van 29 februari 1984, 21 juni 1985,
18 juli 1990, 20 juli 1991, 8 december 1992 en 4 augustus 1996;
Gelet op het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het
rijbewijs, inzonderheid op artikel 45;
Overwegende dat het past om de beoordeling van de rijgeschiktheid
van de bestuurders of de kandidaat-bestuurders die lijden aan een
vermindering van hun functionele vaardigheden toe te vertrouwen aan
een centrum dat ondervinding terzake heeft en beschikt over het
nodige materieel;
Overwegende dat het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid
(Afdeling CARA) sinds meerdere jaren over deze ondervinding
beschikt evenals over scholingsvoertuigen die speciaal zijn aangepast
en personeel dat vertrouwd is met deze beoordeling;
Overwegende dat de activiteiten van het CARA zich bovendien over
het ganse grondgebied uitstrekken;
Besluit :

F. 98 — 1112

[C − 14080]

27 MARS 1998. — Arrêté ministériel
portant exécution de l’article 45 de l’arrêté royal du 23 mars 1998
relatif au permis de conduire

Le Secrétaire d’Etat à la Sécurité,
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le
16 mars 1968, modifiée par les lois des 12 juillet 1973, 9 juin 1975,
9 juillet 1976, 14 juillet 1976, l’arrêté royal n° 140 du 30 décembre 1982,
les lois des 29 février 1984, 21 juin 1985, 18 juillet 1990, 20 juillet 1991,
8 décembre 1992 et 4 août 1996;
Vu l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire,
notamment l’article 45;
Considérant qu’il convient de confier l’appréciation de l’aptitude à
conduire des conducteurs ou des candidats-conducteurs souffrant
d’une diminution des aptitudes fonctionnelles à un centre expérimenté
et doté du matériel nécessaire;
Considérant que l’Institut Belge pour la Sécurité Routière (Département CARA) dispose depuis plusieurs années de cette expérience ainsi
que de véhicules d’écolage spécialement adaptés et du personnel
familiarisé à cette appréciation;
Considérant, en outre, que les activités du CARA s’étendent à
l’ensemble du territoire;
Arrête :

Artikel 1. Het centrum bedoeld in artikel 45 van het koninklijk
besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs is het Belgisch
Instituut voor de Verkeersveiligheid V.Z.W., Afdeling CARA - Rijgeschiktheid en voertuigaanpassing - Haachtsesteenweg 1405 te 1130
Brussel.

Article 1er. Le centre visé à l’article 45 de l’arrêté royal du
23 mars 1998 relatif au permis de conduire est l’Institut Belge pour la
Sécurité Routière, A.S.B.L., Département CARA - Aptitude à la conduite
et adaptation des véhicules - Chaussée de Haecht 1405 à 1130 Bruxelles.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 1998.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1998.

Brussel, 27 maart 1998.

Bruxelles, le 27 mars 1998.
J. PEETERS

J. PEETERS
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N. 98 — 1113
[S − C − 98/14081 ]
27 MAART 1998. — Ministerieel besluit tot bepaling van de modellen
van de documenten bedoeld in het koninklijk besluit van
23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en in het koninklijk besluit
van 23 maart 1998 betreffende de voorwaarden voor erkenning van
de scholen voor het besturen van motorvoertuigen

F. 98 — 1113
[S − C − 98/14081 ]
27 MARS 1998. — Arrêté ministériel déterminant les modèles des
documents visés à l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis
de conduire et à l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif aux conditions
d’agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur

De Minister van Binnenlandse Zaken en de Staatssecretaris
voor Veiligheid,

Le Ministre de l’Intérieur et le Secrétaire d’Etat à la Sécurité,

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer,
gecoördineerd op 16 maart 1968, inzonderheid op artikel 23, gewijzigd
bij de wetten van 9 juli 1976, 29 februari 1984 en 18 juli 1990 en de
artikelen 26 en 27, gewijzigd bij de wetten van 9 juli 1976 en 18 juli 1990;
Gelet op het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het
rijbewijs;
Gelet op het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende de
voorwaarden voor erkenning van de scholen voor het besturen van
motorvoertuigen;
Overwegende dat de Gewestregeringen zijn betrokken bij het
ontwerpen van dit besluit;
Gelet op het besluit van de Ministerraad, van 7 november 1997 over
de adviesaanvraag binnen een termijn van een maand;
Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op
21 januari 1998 met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1° van de
gecoördineerde wetten op de Raad van State,

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le
16 mars 1968, notamment l’article 23, modifié par les lois des
9 juillet 1976, 29 février 1984 et 18 juillet 1990 et les articles 26 et 27,
modifiés par les lois des 9 juillet 1976 et 18 juillet 1990;
Vu l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;

Besluiten :

Vu l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif aux conditions d’agrément
des écoles de conduite de véhicules à moteur;
Considérant que les Gouvernements de Régions ont été associés à
l’élaboration du présent arrêté;
Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 7 novembre 1997 sur
la demande d’avis dans le délai d’un mois;
Vu l’avis du Conseil d’Etat, donné le 21 janvier 1998 en application de
l’article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat,
Arrêtent :

Artikel 1. Het teken bedoeld in de artikelen 6, 2°, d) en 10, 2°, d) van
het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs is
conform het model van bijlage 1.

Article 1er. Le signe visé aux articles 6, 2°, d) et 10, 2°, d) de l’arrêté
royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire est conforme au
modèle qui figure à l’annexe 1.

De aanvraag om een voorlopig rijbewijs bedoeld in artikel 7 van
hetzelfde besluit is conform de modellen van bijlage 2, 3 en 4.

La demande de permis de conduire provisoire visée à l’article 7 du même
arrêté est conforme aux modèles qui figurent aux l’annexes 2, 3 et 4.

Het attest bedoeld in artikel 7 van hetzelfde besluit is conform het
model van bijlage 5.

L’attestation prévue à l’article 7 du même arrêté est conforme au
modèle qui figure à l’annexe 5.

De aanvraag om een leervergunning bedoeld in artikel 11 van
hetzelfde besluit is conform het model van bijlage 6.

La demande de licence d’apprentissage visée à l’article 11 du même
arrêté est conforme au modèle qui figure à l’annexe 6.

De aanvraag om een rijbewijs bedoeld in artikel 17, § 1 van hetzelfde
besluit is conform het model van bijlage 7.

La demande de permis de conduire visée à l’article 17, § 1er du même
arrêté est conforme au modèle qui figure à l’annexe 7.

De aanvraag om een duplicaat en het attest van aangifte van diefstal
of verlies bedoeld in artikel 50, § 2 van hetzelfde besluit zijn conform
het model van bijlage 8.

La demande de duplicata et l’attestation de la déclaration de vol ou
de perte prévues aux article 50, § 2 du même arrêté sont conformes au
modèle qui figure à l’annexe 8.

De aanvraag om een internationaal rijbewijs bedoeld in artikel 53 van
hetzelfde besluit is conform het model van bijlage 9.

La demande de permis de conduire international visée à l’article 53
du même arrêté est conforme au modèle qui figure à l’annexe 9.

Het attest bedoeld in artikel 69, § 1 van hetzelfde besluit is conform
het model van bijlage 10.

L’attestation visée à l’article 69, § 1er du même arrêté est conforme au
modèle qui figure à l’annexe 10.

De aanvraag tot omwisseling van het rijbewijs bedoeld in artikel 79
van hetzelfde besluit is conform het model van bijlage 11.

La demande d’échange de permis de conduire visée à l’article 79 du
même arrêté est conforme au modèle qui figure à l’annexe 11.

De aanvraag om een duplicaat van een bewijs van geneeskundige
schifting bedoeld in artikel 85 van hetzelfde besluit is conform het
model van bijlage 12.

La demande de duplicata d’un certificat de sélection médicale visée
à l’article 85 du même arrêté est conforme au modèle qui figure à
l’annexe 12.

Art. 2. Het getuigschrift van theoretisch of praktisch onderricht en
het bekwaamheidsattest bedoeld in artikel 13, § 6 van het koninklijk
besluit van 23 maart 1998 betreffende de voorwaarden voor erkenning
van de scholen voor het besturen van motorvoertuigen zijn conform het
model van bijlage 13.

Art. 2. Le certificat d’enseignement théorique ou d’enseignement
pratique et le certificat d’aptitude visés à l’article 13, § 6 de l’arrêté royal
du 23 mars 1998 relatif aux conditions d’agrément des écoles de
conduite de véhicules à moteur sont conformes au modèle qui figure à
l’annexe 13.

Art. 3. Het ministerieel besluit van 16 december 1991 tot bepaling
van de modellen bedoeld in artikel 109 van het koninklijk besluit van
6 mei 1988 betreffende de indeling van de voertuigen in categorieën, het
rijbewijs, de rechterlijke beslissingen houdende vervallenverklaring
van het recht tot sturen en de voorwaarden voor erkenning van de
scholen voor het besturen van motorvoertuigen wordt opgeheven.

Art. 3. L’arrêté ministériel du 16 décembre 1991 déterminant les
modèles visés à l’article 109 de l’arrêté royal du 6 mai 1988 relatif au
classement des véhicules en catégories, au permis de conduire, aux
décisions judiciaires portant déchéance du droit de conduire et aux
conditions d’agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur,
est abrogé.

Art. 4. Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 1998.

Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1998.

Brussel, 27 maart 1998.

Bruxelles, le 27 mars 1998.

De Minister van Binnenlandse Zaken,
J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de l’Intérieur,
J. VANDE LANOTTE

De Staatssecretaris voor Veiligheid,
J. PEETERS

Le Secrétaire d’Etat à la Sécurité,
J. PEETERS

BELGISCH STAATSBLAD — 30.04.1998 — MONITEUR BELGE

13615

Bijlage 1 bij het ministerieel besluit van 27 maart 1998 tot bepaling van de modellen van de documenten bedoeld
in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en in het koninklijk besluit van 23 maart 1998
betreffende de voorwaarden voor erkenning van de scholen voor het besturen van motorvoertuigen.
Annexe 1 à l’arrêté ministériel du 27 mars 1998 déterminant les modèles des documents visés à l’arrêté royal du
23 mars 1998 relatif au permis de conduire et à l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif aux conditions d’agrément des
écoles de conduite de véhicules à moteur.
Anlage 1 zum Ministeriellen Erlaß vom 27. März 1998 zur Festlegung der Muster der Dokumente die im
Königlichen Erlaß vom 23. März 1998 über den Führerschein und im Königlichen Erlaß vom 23. März 1998 über die
Zulassungsbedingungen der Fahrschulen erwähnt sind.

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van
27 maart 1998 tot bepaling van de modellen van de documenten
bedoeld in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het
rijbewijs en in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffend de
voorwaarden voor erkenning van de scholen voor het besturen van
motorvoertuigen.

Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 27 mars 1998 déterminant les modèles des documents visés à l’arrêté royal du 23 mars 1998
relatif au permis de conduire et à l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif
aux conditions d’agrément des écoles de conduite de véhicules à
moteur.

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Le Ministre de l’Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

J. VANDE LANOTTE

De Staatssecretaris voor Veiligheid,

Le Secrétaire d’Etat à la Sécurité,

J. PEETERS

J. PEETERS
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Bijlage 2 bij het ministerieel besluit van 27 maart 1998 tot bepaling van de modellen van de documenten bedoeld
in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en in het koninklijk besluit van 23 maart 1998
betreffende de voorwaarden voor erkenning van de scholen voor het besturen van motorvoertuigen.
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Annexe 2 à l’arrêté ministériel du 27 mars 1998 déterminant les modèles des documents visés à l’arrêté royal du
23 mars 1998 relatif au permis de conduire et à l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif aux conditions d’agrément des
écoles de conduite de véhicules à moteur.
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Anlage 2 zum Ministeriellen Erlaß vom 27. März 1998 zur Festlegung der Muster der Dokumente die im
Königlichen Erlaß vom 23. März 1998 über den Führerschein und im Königlichen Erlaß vom 23. März 1998 über die
Zulassungsbedingungen der Fahrschulen erwähnt sind.
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Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van
27 maart 1998 tot bepaling van de modellen van de documenten
bedoeld in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het
rijbewijs en in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffend de
voorwaarden voor erkenning van de scholen voor het besturen van
motorvoertuigen.

Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 27 mars 1998 déterminant les modèles des documents visés à l’arrêté royal du 23 mars 1998
relatif au permis de conduire et à l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif
aux conditions d’agrément des écoles de conduite de véhicules à
moteur.

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Le Ministre de l’Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

J. VANDE LANOTTE

De Staatssecretaris voor Veiligheid,

Le Secrétaire d’Etat à la Sécurité,

J. PEETERS

J. PEETERS
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Bijlage 3 bij het ministerieel besluit van 27 maart 1998 tot bepaling van de modellen van de documenten bedoeld
in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en in het koninklijk besluit van 23 maart 1998
betreffende de voorwaarden voor erkenning van de scholen voor het besturen van motorvoertuigen.

13623

13624

BELGISCH STAATSBLAD — 30.04.1998 — MONITEUR BELGE
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Annexe 3 à l’arrêté ministériel du 27 mars 1998 déterminant les modèles des documents visés à l’arrêté royal du
23 mars 1998 relatif au permis de conduire et à l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif aux conditions d’agrément des
écoles de conduite de véhicules à moteur.
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BELGISCH STAATSBLAD — 30.04.1998 — MONITEUR BELGE
Anlage 3 zum Ministeriellen Erlaß vom 27. März 1998 zur Festlegung der Muster der Dokumente die im
Königlichen Erlaß vom 23. März 1998 über den Führerschein und im Königlichen Erlaß vom 23. März 1998 über die
Zulassungsbedingungen der Fahrschulen erwähnt sind.
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Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van
27 maart 1998 tot bepaling van de modellen van de documenten
bedoeld in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het
rijbewijs en in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende de
voorwaarden voor erkenning van de scholen voor het besturen van
motorvoertuigen.

Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 27 mars 1998 déterminant les modèles des documents visés à l’arrêté royal du 23 mars 1998
relatif au permis de conduire et à l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif
aux conditions d’agrément des écoles de conduite de véhicules à
moteur.

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Le Ministre de l’Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

J. VANDE LANOTTE

De Staatssecretaris voor Veiligheid,

Le Secrétaire d’Etat à la Sécurité,

J. PEETERS

J. PEETERS
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Bijlage 4 bij het ministerieel besluit van 27 maart 1998 tot bepaling van de modellen van de documenten bedoeld
in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en in het koninklijk besluit van 23 maart 1998
betreffende de voorwaarden voor erkenning van de scholen voor het besturen van motorvoertuigen.
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Annexe 4 à l’arrêté ministériel du 27 mars 1998 déterminant les modèles des documents visés à l’arrêté royal du
23 mars 1998 relatif au permis de conduire et à l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif aux conditions d’agrément des
écoles de conduite de véhicules à moteur.
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Anlage 4 zum Ministeriellen Erlaß vom 27. März 1998 zur Festlegung der Muster der Dokumente die im
Königlichen Erlaß vom 23. März 1998 über den Führerschein und im Königlichen Erlaß vom 23. März 1998 über die
Zulassungsbedingungen der Fahrschulen erwähnt sind.
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Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van
27 maart 1998 tot bepaling van de modellen van de documenten
bedoeld in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het
rijbewijs en in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende de
voorwaarden voor erkenning van de scholen voor het besturen van
motorvoertuigen.

Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 27 mars 1998 déterminant les modèles des documents visés à l’arrêté royal du 23 mars 1998
relatif au permis de conduire et à l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif
aux conditions d’agrément des écoles de conduite de véhicules à
moteur.

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Le Ministre de l’Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

J. VANDE LANOTTE

De Staatssecretaris voor Veiligheid,

Le Secrétaire d’Etat à la Sécurité,

J. PEETERS

J. PEETERS
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Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van
27 maart 1998 tot bepaling van de modellen van de documenten
bedoeld in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het
rijbewijs en in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende de
voorwaarden voor erkenning van de scholen voor het besturen van
motorvoertuigen.

Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 27 mars 1998 déterminant les modèles des documents visés à l’arrêté royal du 23 mars 1998
relatif au permis de conduire et à l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif
aux conditions d’agrément des écoles de conduite de véhicules à
moteur.

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Le Ministre de l’Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

J. VANDE LANOTTE

De Staatssecretaris voor Veiligheid,

Le Secrétaire d’Etat à la Sécurité,

J. PEETERS

J. PEETERS
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Bijlage 6 bij het ministerieel besluit van 27 maart 1998 tot bepaling van de modellen van de documenten bedoeld
in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en in het koninklijk besluit van 23 maart 1998
betreffende de voorwaarden voor erkenning van de scholen voor het besturen van motorvoertuigen.
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Annexe 6 à l’arrêté ministériel du 27 mars 1998 déterminant les modèles des documents visés à l’arrêté royal du
23 mars 1998 relatif au permis de conduire et à l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif aux conditions d’agrément des
écoles de conduite de véhicules à moteur.
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Anlage 6 zum Ministeriellen Erlaß vom 27. März 1998 zur Festlegung der Muster der Dokumente die im
Königlichen Erlaß vom 23. März 1998 über den Führerschein und im Königlichen Erlaß vom 23. März 1998 über die
Zulassungsbedingungen der Fahrschulen erwähnt sind.
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Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van
27 maart 1998 tot bepaling van de modellen van de documenten
bedoeld in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het
rijbewijs en in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffend de
voorwaarden voor erkenning van de scholen voor het besturen van
motorvoertuigen.

Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 27 mars 1998 déterminant les modèles des documents visés à l’arrêté royal du 23 mars 1998
relatif au permis de conduire et à l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif
aux conditions d’agrément des écoles de conduite de véhicules à
moteur.

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Le Ministre de l’Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

J. VANDE LANOTTE

De Staatssecretaris voor Veiligheid,

Le Secrétaire d’Etat à la Sécurité,

J. PEETERS

J. PEETERS
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Bijlage 7 bij het ministerieel besluit van 27 maart 1998 tot bepaling van de modellen van de documenten bedoeld
in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en in het koninklijk besluit van 23 maart 1998
betreffende de voorwaarden voor erkenning van de scholen voor het besturen van motorvoertuigen.
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Annexe 7 à l’arrêté ministériel du 27 mars 1998 déterminant les modèles des documents visés à l’arrêté royal du
23 mars 1998 relatif au permis de conduire et à l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif aux conditions d’agrément des
écoles de conduite de véhicules à moteur.
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Anlage 7 zum Ministeriellen Erlaß vom 27. März 1998 zur Festlegung der Muster der Dokumente die im
Königlichen Erlaß vom 23. März 1998 über den Führerschein und im Königlichen Erlaß vom 23. März 1998 über die
Zulassungsbedingungen der Fahrschulen erwähnt sind.
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Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van
27 maart 1998 tot bepaling van de modellen van de documenten
bedoeld in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het
rijbewijs en in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende de
voorwaarden voor erkenning van de scholen voor het besturen van
motorvoertuigen.

Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 27 mars 1998 déterminant les modèles des documents visés à l’arrêté royal du 23 mars 1998
relatif au permis de conduire et à l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif
aux conditions d’agrément des écoles de conduite de véhicules à
moteur.

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Le Ministre de l’Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

J. VANDE LANOTTE

De Staatssecretaris voor Veiligheid,

Le Secrétaire d’Etat à la Sécurité,

J. PEETERS

J. PEETERS
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Bijlage 8 bij het ministerieel besluit van 27 maart 1998 tot bepaling van de modellen van de documenten bedoeld
in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en in het koninklijk besluit van 23 maart 1998
betreffende de voorwaarden voor erkenning van de scholen voor het besturen van motorvoertuigen.
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Annexe 8 à l’arrêté ministériel du 27 mars 1998 déterminant les modèles des documents visés à l’arrêté royal du
23 mars 1998 relatif au permis de conduire et à l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif aux conditions d’agrément des
écoles de conduite de véhicules à moteur.
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Anlage 8 zum Ministeriellen Erlaß vom 27. März 1998 zur Festlegung der Muster der Dokumente die im
Königlichen Erlaß vom 23. März 1998 über den Führerschein und im Königlichen Erlaß vom 23. März 1998 über die
Zulassungsbedingungen der Fahrschulen erwähnt sind.

13659

13660

BELGISCH STAATSBLAD — 30.04.1998 — MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD — 30.04.1998 — MONITEUR BELGE

13661

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van
27 maart 1998 tot bepaling van de modellen van de documenten
bedoeld in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het
rijbewijs en in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende de
voorwaarden voor erkenning van de scholen voor het besturen van
motorvoertuigen.

Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 27 mars 1998 déterminant les modèles des documents visés à l’arrêté royal du 23 mars 1998
relatif au permis de conduire et à l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif
aux conditions d’agrément des écoles de conduite de véhicules à
moteur.

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Le Ministre de l’Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

J. VANDE LANOTTE

De Staatssecretaris voor Veiligheid,

Le Secrétaire d’Etat à la Sécurité,

J. PEETERS

J. PEETERS
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Annexe 9 à l’arrêté ministériel du 27 mars 1998 déterminant les modèles des documents visés à l’arrêté royal du
23 mars 1998 relatif au permis de conduire et à l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif aux conditions d’agrément des
écoles de conduite de véhicules à moteur.
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Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van
27 maart 1998 tot bepaling van de modellen van de documenten
bedoeld in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het
rijbewijs en in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende de
voorwaarden voor erkenning van de scholen voor het besturen van
motorvoertuigen.

Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 27 mars 1998 déterminant les modèles des documents visés à l’arrêté royal du 23 mars 1998
relatif au permis de conduire et à l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif
aux conditions d’agrément des écoles de conduite de véhicules à
moteur.

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Le Ministre de l’Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

J. VANDE LANOTTE

De Staatssecretaris voor Veiligheid,

Le Secrétaire d’Etat à la Sécurité,

J. PEETERS

J. PEETERS
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Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van
27 maart 1998 tot bepaling van de modellen van de documenten
bedoeld in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het
rijbewijs en in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende de
voorwaarden voor erkenning van de scholen voor het besturen van
motorvoertuigen.

Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 27 mars 1998 déterminant les modèles des documents visés à l’arrêté royal du 23 mars 1998
relatif au permis de conduire et à l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif
aux conditions d’agrément des écoles de conduite de véhicules à
moteur.

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Le Ministre de l’Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

J. VANDE LANOTTE

De Staatssecretaris voor Veiligheid,

Le Secrétaire d’Etat à la Sécurité,

J. PEETERS

J. PEETERS
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Bijlage 11 bij het ministerieel besluit van 27 maart 1998 tot bepaling van de modellen van de documenten bedoeld
in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en in het koninklijk besluit van 23 maart 1998
betreffende de voorwaarden voor erkenning van de scholen voor het besturen van motorvoertuigen.
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Annexe 11 à l’arrêté ministériel du 27 mars 1998 déterminant les modèles des documents visés à l’arrêté royal du
23 mars 1998 relatif au permis de conduire et à l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif aux conditions d’agrément des
écoles de conduite de véhicules à moteur.
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Anlage 11 zum Ministeriellen Erlaß vom 27. März 1998 zur Festlegung der Muster der Dokumente die im
Königlichen Erlaß vom 23. März 1998 über den Führerschein und im Königlichen Erlaß vom 23. März 1998 über die
Zulassungsbedingungen der Fahrschulen erwähnt sind.
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Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van
27 maart 1998 tot bepaling van de modellen van de documenten
bedoeld in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het
rijbewijs en in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende de
voorwaarden voor erkenning van de scholen voor het besturen van
motorvoertuigen.

Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 27 mars 1998 déterminant les modèles des documents visés à l’arrêté royal du 23 mars 1998
relatif au permis de conduire et à l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif
aux conditions d’agrément des écoles de conduite de véhicules à
moteur.

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Le Ministre de l’Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

J. VANDE LANOTTE

De Staatssecretaris voor Veiligheid,

Le Secrétaire d’Etat à la Sécurité,

J. PEETERS

J. PEETERS
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Annexe 12 à l’arrêté ministériel du 27 mars 1998 déterminant les modèles des documents visés à l’arrêté royal du
23 mars 1998 relatif au permis de conduire et à l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif aux conditions d’agrément des
écoles de conduite de véhicules à moteur.
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Anlage 12 zum Ministeriellen Erlaß vom 27. März 1998 zur Festlegung der Muster der Dokumente die im
Königlichen Erlaß vom 23. März 1998 über den Führerschein und im Königlichen Erlaß vom 23. März 1998 über die
Zulassungsbedingungen der Fahrschulen erwähnt sind.
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Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van
27 maart 1998 tot bepaling van de modellen van de documenten
bedoeld in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het
rijbewijs en in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende de
voorwaarden voor erkenning van de scholen voor het besturen van
motorvoertuigen.

Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 27 mars 1998 déterminant les modèles des documents visés à l’arrêté royal du 23 mars 1998
relatif au permis de conduire et à l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif
aux conditions d’agrément des écoles de conduite de véhicules à
moteur.

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Le Ministre de l’Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

J. VANDE LANOTTE

De Staatssecretaris voor Veiligheid,

Le Secrétaire d’Etat à la Sécurité,

J. PEETERS

J. PEETERS
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Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van
27 maart 1998 tot bepaling van de modellen van de documenten bedoeld in
het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en in het
koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende de voorwaarden voor
erkenning van de scholen voor het besturen van motorvoertuigen.

Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 27 mars 1998 déterminant les
modèles des documents visés à l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au
permis de conduire et à l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif aux conditions
d’agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur.

De Minister van Binnenlandse Zaken,
J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de l’Intérieur,
J. VANDE LANOTTE

De Staatssecretaris voor Veiligheid,
J. PEETERS

Le Secrétaire d’Etat à la Sécurité,
J. PEETERS

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN
VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
N. 98 — 1114
[S − C − 98/35413]
12 NOVEMBER 1997. — Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap
en van instellingen van openbaar nut voor het begrotingsjaar 1993 (1)
Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, regering, bekrachtigen hetgeen volgt :
TITEL I. — Verrichtingen gedaan ter uitvoering van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap
HOOFDSTUK I. — Vastleggingen gedaan in uitvoering van de begroting
Afdeling 1. — Vaststelling van de vastleggingen
Artikel 1. De vastleggingen van uitgaven ten laste van de vastleggingskredieten van het begrotingsjaar 1993
bedragen, voor de gesplitste kredieten, overeenkomstig de bijgaande tabel A, kolom 6, de som van BF 37.759.443.285.
Art. 2. De vastleggingen ten bedrage van BF 2.900.000 genomen op b.a. 12.22 van het programma 42.20, van
BF 800.000 genomen op b.a. 34.03 van het programma 44.30 en van BF 86.826.318 genomen op b.a. 63.63 van het
programma 62.40, en geviseerd na het afsluiten van het begrotingsjaar in afwijking van de artikelen 31,2˚, b en 35, § 1,
le lid van de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit en van artikel 5, 1˚, van het koninklijk besluit van
1 juli 1964 tot vaststelling van de regels van aantekening, worden geregulariseerd.
Art. 3. De vastleggingen van uitgaven ten laste van de vastleggingskredieten van het begrotingsjaar 1993
bedragen, voor de variabele kredieten, overeenkomstig de bijgaande tabel A, kolom 6, de som van BF 1.711.618.937.
Art. 4. Van de onder artikel 3 vermelde vastleggingen zijn er voor BF 30.040.207 vastleggingen (tabel A, kolom 8
en tabel D) die de beschikbare middelen van het desbetreffend organiek fonds overschrijden. Deze overschrijving komt
in mindering van de voor vastlegging beschikbare kredieten van het volgend jaar.
Afdeling 2. — Vaststelling van de vastleggingskredieten
Art. 5. De vastleggingskredieten - gesplitste kredieten - bedragen voor het begrotingsjaar 1993 in totaal
BF 41.350.457.583 (tabel A, kolom 5).
Dit bedrag werd omgedeeld bij de begrotingsdecreten en is als volgt samengesteld :
a) oorspronkelijke begroting : BF 40.335.600.000
b) aanpassing van de begroting : BF - 4.700.000
c) overdracht van kredieten ingevolge art. 3 van het decreet van 31 juli 1990 : BF 1.019.557.583
(tabel A, kolommen 1, 2, 3 en 4)
Art. 6. Het bedrag van de voor het begrotingsjaar 1993 beschikbaar gestelde omgedeelde vastleggingskre dieten
wordt als volgt verminderd :
I. De vastleggingskredieten die naar het volgende begrotingsjaar worden overgedragen bij toepassing van artikel
3 van het decreet van 31 juli 1990 betreffende de integratie van kansarmen en van diverse bepalingen van het decreet
houdende aanpassing van de begroting van het jaar 1994 : BF 1.206.223.235
II. De beschikbaar gebleven vastleggingskredieten die worden geannuleerd bij toepassing van de artikelen 34 en
35 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991 : BF 2.384.791.063.
Art. 7. De overdrachten van het vastleggingskrediet van BF 15.000.000 van basisallocatie 14.08 van het programma 63.10
naar het niet-gesplitst krediet van basisallocatie 34.01 van hetzelfde programma en van het vastleggingskrediet van BF 855.000.000
van basisallocatie 63.14 van het programma 64.20 naar basisallocatie 73.04 van hetzelfde programma worden geregulariseerd.
(1) Zitting 1996-1997.
Stuk. — Ontwerp van decreet : 23-E, nr. 1.
Zitting 1997-1998.
Stuk. — Verslag : 23-E, nr. 2.
Handelingen. — Bespreking en aanneming. Vergaderingen van 21 en 22 oktober 1997.
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Art. 8. Ingevolge de bepalingen vervat in de bovenstaande artikelen 5 en 6, worden de definitieve, omgedeelde
vastleggingskredieten voor het begrotingsjaar 1993 vastgesteld op BF 37.759.443.285; som die gelijk is aan de ten laste
van het begrotingsjaar 1993 geboekte vastleggingen (tabel A, kolommen 6 en 11).
Art. 9. De vastleggingskredieten - variabele kredieten - bedragen voor het begrotingsjaar 1993 in het totaal
BF 3.811.470.936 (tabel A, kolom 5).
Dit bedrag is als volgt samengesteld :
a) overeenkomstig de ontvangsten op de middelenbegroting : BF 1.687.725.567
b) de kredietoverdracht bij toepassing van artikel 45, § 2, van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd
op 17 juli 1991 : BF 2.348.136.096
c) de vermindering ten gevolge van de overheveling van het Vlaams Sportfonds naar BLOSO en de omvorming
van de Brakke Grond tot Dienst met Afzonderlijk Beheer : BF 224.390.727.
Art. 10. De in totaal voor het begrotingsjaar 1993 omgedeelde vastleggingskredieten - variabele kredieten worden verminderd met een bedrag van BF 2.099.851.999 dat, bij toepassing van artikel 45, § 2, van de wetten op de
Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, naar het volgende begrotingsjaar wordt overgedragen (tabel A,
kolom 9).
Art. 11. Ingevolge de bepalingen vervat in de bovenstaande artikelen 9 en 10 worden de definitieve
vastleggingskredieten - variabele kredieten - voor het begrotingsjaar 1993 vastgesteld op BF 1.711.618.937; som die
gelijk is aan de ten laste van het begrotingsjaar 1993 geboekte vastleggingen (tabel A, kolommen 6 en 11).
HOOFDSTUK II. — Ontvangsten en uitgaven gedaan in uitvoering van de begroting
Afdeling 1. — Vaststelling van de ontvangsten
Art. 12. De op het begrotingsjaar 1993 ten behoeve van de Vlaamse Gemeenschap vastgestelde rechten bedragen,
overeenkomstig de bijgaande tabel B, kolom 3, de som van BF 477.034.132.138.
Deze som is als volgt samengesteld :
— algemene ontvangsten : BF 438.423.644.297
— toegewezen ontvangsten : BF 5.110.487.841
— opbrengst van leningen : BF 33.500.000.000
(tabel B, kolom 3).
Art. 13. De op hetzelfde begrotingsjaar 1993 aangerekende ontvangsten worden vastgesteld op BF 471.103.183.633.
Deze som is als volgt samengesteld :
— algemene ontvangsten : BF 435.915.458.066
— toegewezen ontvangsten : BF 1.687.725.567
— opbrengst van leningen : BF 33.500.000.000
(tabel B, kolom 4).
Art. 14. De vastgestelde rechten nog te innen bij de afsluiting van het begrotingsjaar 1993 bedragen
BF 5.930.948.505.
Deze som is als volgt samengesteld :
a) geannuleerde of in onbepaald uitstel gebrachte rechten :
— algemene ontvangsten : BF 1.954.606.664
— toegewezen ontvangsten : BF 81.571.934
b) naar het volgende begrotingsjaar overgedragen rechten :
— algemene ontvangsten : BF 553.579.567
— toegewezen ontvangsten : BF 3.341.190.340
(tabel B, kolommen 5,6 en 7).
Afdeling 2. — Vaststelling van de uitgaven
Art. 15. De tijdens het begrotingsjaar 1993 aangerekende ordonnanceringen worden als volgt vastgesteld :
A. algemene diensten : BF 457.811.046.986
1. ten laste van niet gesplitste kredieten : BF 424.500.000.185
2. ten laste van ordonnanceringskredieten : BF 33.311.046.801
B. begrotingsfondsen : BF 1.541.970.647
(tabel C, kolom 7).
Art. 16. De ten laste van het begrotingsjaar 1993 uitgevoerde betalingen, verantwoord of geregulariseerd,
bedragen :
A. algemene diensten : ten laste van
— niet gesplitste kredieten : BF 424.112.675.404
— ordonnanceringskredieten : BF 33.308.474.137
B. begrotingsfondsen : BF 1.541.970.647
(tabel C, kolommen 7-9).
Art. 17. De ten laste van de begroting 1993 aangerekende betalingen, waarvan, bij toepassing van artikel 79 van
de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, de verantwoording of de regularisatie naar een
volgend begrotingsjaar wordt verwezen, bedragen :
A. algemene diensten : ten laste van
— niet gesplitste kredieten : BF 387.324.781
— ordonnanceringskredieten : BF 2.572.664
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B. begrotingsfondsen : BF 0
(tabel C, kolom 9).
Afdeling 3. — Vaststelling van de betalingskredieten
Art. 18. De betalingskredieten beschikbaar gesteld aan en omgedeeld door het Vlaams Parlement bedragen voor
het begrotingsjaar 1993 :
— algemene diensten :
— niet gesplitste kredieten : BF 468.768.119.599
— ordonnanceringskredieten : BF 39.550.293.990
— begrotingsfondsen : BF 3.964.210.756
(tabel C, kolom 6).
Die bedragen omvatten :
I. De betalingskredieten bestemd bij de begrotingsdecreten en bij decreet, als volgt onderverdeeld :
1. Oorspronkelijke begrotingen :
a) algemene diensten :
- niet gesplitste kredieten : BF 438.761.100.000
- ordonnanceringskredieten : BF 40.351.400.000
b) begrotingsfondsen : BF 1.908.800.000
(tabel C, kolom 2).
2. Aanpassingen van de kredieten :
Vermeerderingen :
a) algemene diensten :
— niet gesplitste kredieten : BF 8.798.700.000
— ordonnanceringskredieten : BF 1.079.100.000
b) begrotingsfondsen : BF 15.000.000
Verminderingen :
a) algemene diensten :
— niet gesplitste kredieten : BF 6.749.900.000
— ordonnanceringskredieten : BF 2.147.400.000
b) begrotingsfondsen : BF 0
(tabel C, kolommen 3 en 4).
Afdeling I, begrotingskredieten, van het decreet van 30 juni 1993 houdende aanpassing van de algemene
uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1993, vermeldt voor de niet-gesplitste
kredieten van programma 51.10 een initieel krediet van BF 815.500.000, te vermeerderen met BF 3.600.000, te
verminderen met BF 900.000, en een nieuw totaal van BF 819.600.000. In afwijking van het voormelde decreet van
30 juni 1993 dient het initieel krediet te worden verminderd met BF 900.000 en bedraagt het totaal van het programma
51.10, zonder bijkredieten vorige jaren, BF 814.600.000.
II. De betalingskredieten voor de begrotingsfondsen overeenkomstig artikel 45, § 2, van de wetten op de
Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, aangepast aan de op de overeenkomstige posten Van de
middelenbegroting aangerekende ontvangsten, bedragen voor het begrotingsjaar 1993
(tabel C, kolom 2) : BF 1.687.725.567.
III. De overdrachten van betalingskredieten bij toepassing van de artikelen 34 en 35 van de wetten op de
Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, en van speciale bepalingen, als volgt samengesteld :
a) algemene diensten :
— niet gesplitste kredieten : BF 27.958.219.599
— ordonnanceringskredieten : BF 267.193.990
b) begrotingsfondsen :
— overdrachten van het vorig jaar : BF 2.500.875.916
— vermindering ten gevolge van de overheveling van het Vlaams Sportfonds naar BLOSO en de omvorming van
de Brakke Grond tot Dienst met Afzonderlijk Beheer : BF 224.390.727
(tabel C, kolom 5).
Art. 19. Het bedrag van de voor het begrotingsjaar 1993 beschikbaar gestelde omgedeelde betalingskredieten
wordt als volgt verminderd :
I. De betalingskredieten die naar het volgende begrotingsjaar worden overgedragen bij toepassing van de artikelen
34, 35 en 45, § 2, van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, en van speciale bepalingen,
onder andere artikel 3 van het decreet van 31 juli 1990 over de integratie van kansarmen en het decreet houdende
aanpassing van de begroting van het jaar 1994 :
a) algemene diensten :
— niet gesplitste kredieten BF 38.972.882.191
— ordonnanceringskredieten : BF 657.774.667
b) begrotingsfondsen : BF 2.422.240.109
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II. De beschikbaar gebleven betalingskredieten die worden geannuleerd, bedragen voor :
a) algemene diensten :
— niet gesplitste kredieten : BF 5.307.544.663
— ordonnanceringskredieten : BF 5.581.472.522
b) begrotingsfondsen : BF 0
(tabel C, kolommen 12 en 13).
De omdeling van de over te dragen betalingskredieten blijft behouden in het begrotingsjaar 1994.
Art. 20. De overdracht van het ordonnanceringskrediet van BF 15.000.000 van basisallocatie 14.08 van het
programma 63.10 naar het niet-gesplitst krediet van basisallocatie 34.01 van hetzelfde programma, van BF 158.000.000
van basisallocatie 01.02 van het programma 51.70 naar basisallocatie 01.04 van hetzelfde programma, van
BF 100.000.000 van basisallocatie 63.14 van programma 64.20 naar basisallocatie 73.04 van hetzelfde programma, en van
het niet-gesplitst krediet van BF 15.000.000 van basisallocatie 14.03 van het programma 64.20 naar het niet-gesplitste
krediet van basis-allocatie 34.01 van hetzelfde programma, worden geregulariseerd.
Art. 21. Aanvullende kredieten worden toegekend ten bedrage van BF 12.307.440 tot dekking van de uitgaven
gedaan buiten of boven de omgedeelde kredieten uitgetrokken voor het begrotingsjaar 1993.
Deze kredieten zijn als volgt samengesteld :
algemene diensten
— niet gesplitste kredieten : BF 12.307.440
— ordonnanceringskredieten : BF 0
(tabel C, kolom 10).
Deze bijkomende betalingskredieten worden toegewezen zoals uitgeduid in tabel D.
Art. 22. Ten bezware van de begrotingsfondsen werden voor BF 30.040.207 ordonnanceringen gedaan boven de
beschikbare kredieten. Deze overschrijding vermindert de over te dragen kredieten (tabel C, kolom 10).
Art. 23. Ingevolge de bepalingen van de artikelen 18 tot en met 22 hierboven, worden de definitieve kredieten
voor het begrotingsjaar 1993 als volgt vastgesteld :
1. algemene diensten
— niet gesplitste kredieten : BF 424.500.000.185
— ordonnanceringskredieten : BF 33.311.046.801
2. begrotingsfondsen : BF 1.541.970.647
Die sommen zijn gelijk aan de ordonnanceringen aangerekend ten laste van de begroting 1993, overeenkomstig
tabel C, kolommen 7 en 14.
HOOFDSTUK III. — Ontvangsten en uitgaven gedaan in uitvoering van de Diensten met Afzonderlijk Beheer
Afdeling 1. — Vaststelling van de ontvangsten
Art. 24. De op het begrotingsjaar 1993 door de Diensten met Afzonderlijk Beheer vastgestelde rechten, bedragen
overeenkomstig de bijgaande tabel E, kolom 3, de som van BF 30.396.705.696.
Art. 25. De op hetzelfde begrotingsjaar 1993 aangerekende ontvangsten, worden overeenkomstig de bijgaande
tabel E, kolom 4, vastgesteld op BF 18.238.881.989.
Art. 26. De vastgestelde rechten nog te innen bij de afsluiting van het begrotingsjaar 1993 bedragen BF
12.157.823.707.
Deze som is als volgt samengesteld :
a) geannuleerde of in onbepaald uitstel gebrachte rechten : BF 2.277.631.613
b) naar het volgende begrotingsjaar overgedragen rechten : BF 9.880.192.094
(tabel E, kolom 5,6 en 7).
Afdeling 2. — Vaststelling van de uitgaven
Art. 27. In afwijking van artikel 75 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecöordineerd op 17 juli 1991, geeft
de rekening van uitvoering van de begroting van de Diensten met Afzonderlijk Beheer voor de uitgaven aan, de bij
decreet geopende kredieten, de aangerekende verrichtingen, het verschil tussen de kredieten en de aangerekende
verrichtingen, de kredieten beschikbaar aan het einde van het begrotingsjaar en de uitgaven gedaan boven de
kredieten.
Art. 28. De tijdens het begrotingsjaar 1993 aangerekende ordonnanceringen worden overeenkomstig de bijgaande
tabel F, kolom 7 vastgesteld op BF 10.637.759.297.
Afdeling 3. — Vaststelling van de betalingskredieten
Art. 29. De betalingskredieten beschikbaar gesteld aan en omgedeeld door het Vlaams Parlement bedragen
overeenkomstig de bijgaande tabel F, kolom 6, voor het begrotingsjaar 1993 BF 20.078.111.000.
Art. 30. Aanvullende kredieten worden toegekend ten bedrage van BF 233.074.565 tot dekking van de uitgaven
gedaan buiten of boven de omgedeelde kredieten uitgetrokken voor het begrotingsjaar 1993 (tabel F, kolom 11).
HOOFDSTUK IV. — Vastleggingen gedaan in uitvoering van het begrotingsdecreet
Afdeling 1. — Vaststelling van de vastleggingsmachtigingen
Art. 31. De in toepassing van de artikelen 23,93,94,95 en 96 van het begrotingsdecreet toegewezen vastleggingsmachtigingen voor het begrotingsjaar 1993 belopen, overeenkomstig de bijgaande tabel G (punt A1, kolom 2), de som
van BF 12.406.348.672.
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Art. 32. De in toepassing van de artikelen 17,18,19, 20, 21, 22, 24, 80, 92 en 97 van het begrotingsdecreet en artikel
60 van het aanpassingsdecreet 1993 toegewezen machtigingen voor het begrotingsjaar 1993 belopen, overeenkomstig
de bijgaande tabel G (punt A2, kolom 2), de som van BF 60.726.774.869.
Art. 33. De in toepassing van artikel 16 van het begrotingsdecreet toegekende machtigingen om de Vlaamse
Huisvestingmaatschappij en het Vlaams Woningfonds voor de Grote Gezinnen verbintenissen te laten aangaan voor
het begrotingsjaar 1993 belopen, overeenkomstig de bijgaande tabel G (punt B1, kolom 2), de som van BF 8.500.000.000.
Art. 34. De in toepassing van artikel 15 van het begrotingsdecreet toegewezen machtiging voor het prefinancieren
van premies belopen voor het begrotingsjaar 1993, overeenkomstig de bijgaande tabel G (punt B2, kolom 2), de som van
BF 2.826.200.000.
Afdeling 2. — Vaststelling van de aanwending
Art. 35. De aanwendingen van de door de artikelen 23,93, 94,95 en 96 van het begrotingsdecreet toegewezen
machtigingen voor het begrotingsjaar 1993 belopen, overeenkomstig de bijgaande tabel G (punt A1, kolom 3), de som
van BF 10.453.825.854.
De niet-aangewende en de naar het volgend begrotingsjaar over te dragen machtigingen belopen, overeenkomstig
de bijgaande tabel G (punt A1, kolom 6), de som van BF 1.759.683.350.
De niet-aangewende en te annuleren machtigingen toegewezen door deze artikelen voor het begrotingsjaar 1993
belopen, overeenkomstig de bijgaande tabel G (punt A1, kolom 7), de som van BF 192.839.468.
Art. 36. De aanwendingen van de door de artikelen 17,18, 19,20,21,22,24,80,92 en 97 van het begrotingsdecreet
toegewezen machtigingen voor het begrotingsjaar 1993 belopen, overeenkomstig de bijgaande tabel G (punt A2, kolom
3), de som van BF 27.837.422.997.
De niet-aangewende en de naar het volgend begrotingsjaar over te dragen machtigingen belopen, overeenkomstig
de bijgaande tabel G (punt A2, kolom 6), de som van BF 31.153.318.473.
De niet-aangewende en te annuleren machtigingen toegewezen door deze bepalingen voor het begrotingsjaar 1993
belopen, overeenkomstig de bijgaande tabel G (punt A2, kolom 7), de som van BF 1.736.033.399.
Art. 37. De aanwendingen van de door artikel 16 van het begrotingsdecreet toegewezen machtigingen voor het
begrotingsjaar 1993 belopen, overeenkomstig de bijgaande tabel G (punt B1, kolom 3), de som van BF 8.575.011.468.
De niet-aangewende en te annuleren machtigingen toegewezen door dit artikel voor het begrotingsjaar 1993
belopen, overeenkomstig de bijgaande tabel G (punt B1, kolom 7), de som van BF 0.
Een aanvullende machtiging ten bedrage van BF 75.011.468 wordt toegewezen tot regularisatie van de aanwending
gedaan boven de machtiging toegewezen door dit artikel met betrekking tot het Vlaams Woningfonds van de Grote
Gezinnen.
Art. 38. De aanwendingen van de door artikel 15 van het begrotingsdecreet toegewezen machtiging voor het
begrotingsjaar 1993 belopen, overeenkomstig de bijgaande tabel G (punt B2, kolom 3), de som van BF 2.826.191.340.
De niet-aangewende en te annuleren machtiging toegewezen door dit artikel voor het begrotingsjaar 1993 beloopt,
overeenkomstig de bijgaande tabel G (punt B2, kolom 7), de som van BF 8.660.
TITEL II. — Verrichtingen gedaan ter uitvoering van de begrotingen van de Instellingen van Openbaar Nut
van categorie A, opgesomd in artikel 1 van de wet van 16 maart 1954
HOOFDSTUK I. — Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest (OVAM),
ingesteld bij decreet van 2 juli 1981 (Belgisch Staatsblad van 25 juli 1981)
Afdeling 1. — Lopend jaar
Art. 39. De eindregeling van de begroting van OVAM is, voor het begrotingsjaar 1993, als volgt vastgesteld :
— de ontvangsten op een bedrag van BF 685.428.052;
— de uitgaven op een bedrag van BF 881.124.850,
zodat er voor het begrotingsjaar 1993 een tekort is van BF 195.696.798 dat gevoegd bij het overschot op
31 december 1992 van BF 198.173.930 het gecumuleerd overschot op 31 december 1993 terugbrengt tot BF 2.477.132.
HOOFDSTUK II. — Vlaams Fonds voor de Bouw van Ziekenhuizen en Medisch-Sociale Instellingen (VFBZ), ingesteld bij decreet
van 1 juni 1983 (Belgisch Staatsblad van 27 juli 1983), inwerking getreden op 1 januari 1987 bij besluit van de Vlaamse
Executieve van 23 december 1986 (Belgisch Staatsblad van 14 maart 1987)
Afdeling 1. — Lopend jaar
Art. 40. De eindregeling van de begroting van VFBZ is, voor het begrotingsjaar 1993, als volgt vastgesteld :
— de ontvangsten op een bedrag van BF 5.759.259.179;
— de uitgaven op een bedrag van BF 5.913.607.426,
zodat er op 31 december 1993 een tekort is van BF 154.348.247 dat gevoegd bij het overschot op 31 december 1992
van BF 294.461.173 het gecumuleerd overschot op 31 december 1993 terugbrengt tot BF 140.112.926.
HOOFDSTUK III. — Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie (FEERR)
grote ondernemingen, ingesteld bij decreet van 21 december 1990 (Belgisch Staatsblad van 29 december 1990)
Afdeling 1. — Lopend jaar
Art. 41. De eindregeling van de begroting van het FEERR - grote ondernemingen is, voor het begrotingsjaar 1993,
als volgt vastgesteld :
— de ontvangsten op een bedrag van BF 7.338.206.248;
— de uitgaven op een bedrag van BF 7.724.187.721,
zodat er voor het begrotingsjaar 1993 een tekort is van BF 385.981.473 dat gevoegd bij het overschot op
31 december 1992 van BF 455.223.475 het gecumuleerd overschot op 31 december 1993 terugbrengt tot BF 69.242.002.

13685

13686

BELGISCH STAATSBLAD — 30.04.1998 — MONITEUR BELGE
HOOFDSTUK IV. — Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie (FEERR) - KMO,
ingesteld bij decreet van 21 december 1990 (Belgisch Staatsblad van 29 december 1990)
Afdeling 1. — Lopend jaar
Art. 42. De eindregeling van de begroting van het FEERR - KMO is, voor het begrotingsjaar 1993, als volgt
vastgesteld :
— de ontvangsten op een bedrag van BF 3.424.070.435 :
— de uitgaven op een bedrag van BF 3.438.308.052,
zodat er voor het begrotingsjaar 1993 een tekort is van BF 14.237.617 dat gevoegd bij het overschot op
31 december 1992 van BF 28.348.530 het gecumuleerd overschot op 31 december 1993 terugbrengt tot BF 14.110.913.
HOOFDSTUK V. — Fonds voor het Industrieel onderzoek in Vlaanderen (FIOV),
ingesteld bij decreet van 21 december 1990 (Belgisch Staatsblad van 29 december 1990)
Afdeling 1. — Lopend jaar
Art. 43. De eindregeling van de begroting van het FIOV is, voor het begrotingsjaar 1993, als volgt vastgesteld :
— de ontvangsten op een bedrag van BF 555.150.189;
— de uitgaven op een bedrag van BF 869.243.345,
zodat er voor het begrotingsjaar 1993 een tekort is van BF 314.093.156 dat gevoegd bij het overschot op
31 december 1992 van BF 991.955.185 het gecumuleerd overschot op 31 december 1993 terugbrengt tot BF 677.862.029.
HOOFDSTUK VI. — Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams Brabant (VLABINVEST),
ingesteld bij decreet van 25 juni 1992 (Belgisch Staatsblad van 11 juli 1992)
Afdeling 1. — Lopend jaar
Art. 44. De eindregeling van de begroting van het VLABINVEST is, voor het begrotingsjaar 1993, als volgt
vastgesteld :
— de ontvangsten op een bedrag van BF 210.000.000;
— de uitgaven op een bedrag van BF 7.016.451,
zodat er voor het begrotingsjaar 1993 een overschot is van BF 202.983.549 dat gevoegd bij het overschot op
31 december 1992 van BF 9.016.101 het gecumuleerd overschot op 31 december 1993 verhoogt tot BF 221.999.650.
HOOFDSTUK VII. — Fonds Bijzondere Jeugdbijstand, ingesteld bij decreet van 21 december 1990
(Belgisch Staatsblad van 29 december 1990)
Afdeling 1. — Lopend jaar
Art. 45. De eindregeling van de begroting van het Fonds Bijzondere Jeugdbijstand is, voor het begrotingsjaar 1993,
als volgt vastgesteld :
— de ontvangsten op een bedrag van BF 4.297.705.815;
— de uitgaven op een bedrag van BF 4.904.675.745,
zodat er voor het begrotingsjaar 1993 een tekort is van BF 606.969.930 dat gevoegd bij het overschot op
31 december 1992 van BF 735.838.335 het gecumuleerd overschot op 31 december 1993 terugbrengt tot BF 128.868.405.
HOOFDSTUK VIII. — Vlaams Financieringsfonds tot Herstel van de Gemeentefinanciën (VFF),
ingesteld bij decreet van 20 december 1989 (Belgisch Staatsblad van 22 februari 1990)
Afdeling 1. — Lopend jaar
Art. 46. De eindregeling van de begroting van het VFF is,
voor het begrotingsjaar 1993, als volgt vastgesteld :
— de ontvangsten op een bedrag van BF 8.451.102.158;
— de uitgaven op een bedrag van BF 8.451.102.158,
zodat er op 31 december 1993 een overschot is van BF 0.
HOOFDSTUK IX. — Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), ingesteld bij decreet van 12 december 1990
(Belgisch Staatsblad van 21 december 1990).
Afdeling 1. — Lopend jaar
Art. 47. De eindregeling van de begroting van de VMM is, voor het begrotingsjaar 1993, als volgt vastgesteld :
— de ontvangsten op een bedrag van BF 8.441.118.228;
— de uitgaven op een bedrag van BF 8.441.118.228,
zodat er op 31 december 1993 een overschot is van BF 0.
Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 12 november 1997.
De minister-president van de Vlaamse regering,
L. VAN DEN BRANDE

De Vlaamse minister van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid,
Mevr. W. DEMEESTER-DE MEYER

VASTLEGGINGEN
Toewijzing van de kredieten

Oorspronkelijke begroting

-1-

Kredietentransport

Algemeen
totaal

Vastleggingen
geboekt tijdens het jaar
1993

Aanpassingen

Vermeerdering

Vermindering

-2-

-3-

-4-

-5-

-6-

Regeling van de kredieten

Beschikbare
kredieten op
het einde
van het jaar

Uitgaven die
de kredieten te boven
gaan

Over te dragen kredieten

Te annuleren
kredieten

D e fi n i t i e v e
kredieten
voor
het
begrotingsjaar 1993

-7-

-8-

-9-

- 10 -

- 11 -

40.335.600.000

806.200.000

810.900.000

1.019.557.583

41.350.457.583

37.759.443.285

3.591.014.298

0

1.206.223.235

2.384.791.063

37.759.443.285

Begrotingsfondsen

1.908.800.000
(1)
(1.687.725.567)

15.000.000
0

0

2.348.136.096
(-224.390.727)

3.811.470.936

1.711.618.937

2.099.851.999

30.040.207
(2)

2.099.851.999

0

1.711.618.937

Totalen

42.023.325.567

806.200.000
15.000.000

810.900.000

3.143.302.952

45.161.928.519

39.471.062.222

5.690.866.297

30.040.207
(2)

3.306.075.234

2.384.791.063

39.471.062.222

(1) Werkelijk bedrag ontvangsten middelenbegroting.
(2) In afwijking van artikel 45, § 4, van de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit werden vastleggingen ten belope van 30.040.207 F gedaan boven de beschikbare kredieten; de over
te dragen kredieten verminderen — er worden geen aanvullende kredieten gestemd.
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Tabel A
Rekening van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1993
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Rekening van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1993
ONTVANGSTEN
Toestand van de ontvangsten

Verschil tussen de ramingen
en de geboekte ontvangsten

Aard van de
ontvangsten

Ramingen

Vastgestelde rechten

Aangerekende
ontvangsten

Verschil tussen vastgestelde rechten
en aangerekende
ontvangsten

Te annuleren of in
onbepaald uitstel
te brengen

Over te dragen

Meer geraamd
dan ingevorderd

Meer ingevorderd
dan geraamd

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

-6-

-7-

-8-

-9-

1. Algemene ontvangsten

434.143.400.000

438.423.644.297

435.915.458.066

2.508.186.231

1.954.606.664

553.579.567

0

1.483.300.000

5.110.487.841

1.687.725.567

3.422.762.274

81.571.934

3.341.190.340

0

204.425.567

3. Opbrengst der leningen

0

33.500.000.000

33.500.000.000

0

0

0

0

33.500.000.000

Totalen :
- Algemene ontvangsten
- Begrotingsfondsen

434.143.400.000
1.483.300.000

471.923.644.297
5.110.487.841

469.415.458.066
1.687.725.567

2.508.186.231
3.422.762.274

1.954.606.664
81.571.934

553.579.567
3.341.190.340

0
0

35.272.058.066
204.425.567

Algemeen totaal

435.626.700.000

477.034.132.138

471.103.183.633

5.930.948.505

2.036.178.598

3.894.769.907

0

35.476.483.633

2. Begrotingsfondsen

1.772.058.066
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Tabel B

Tabel C
Rekening van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1993

Aard van de
uitgaven en
van de kredieten

Kredieten

Uitgaven

Toewijzing van kredieten

Oorspronkelijke begroting

(1)
I. a) N.G.K.

(2)

Regeling van de kredieten

Kredietentransport

Algemeen
totaal

Totaal

Aangerekende ordonnanceringen

Nog te regulariseren betalingen

Uitgaven
gedaan boven
de kredieten

Beschikbare
kredieten

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Te annuleren kre- Over te dragen Definitieve kredieten
kredieten
dieten voor het
begrotingsjaar
1993

Aanpassingen (1)

Vermeerderingen

Verminderingen

(3)

(4)

(12)

(13)

(14)

438.761.100.000

8.798.700.000

6.749.900.000

27.958.219.599

468.768.119.599

424.500.000.185

424.500.000.185

387.324.781

12.307.440

44.280.426.854

5.307.544.663

38.972.882.191

424.500.000.185

40.351.400.000

1.079.100.000

2.147.400.000

267.193.990

39.550.293.990

33.311.046.801

33.311.046.801

2.572.664

0

6.239.247.189

5.581.472.522

657.774.667

33.311.046.801

Totaal

479.112.500.000

9.877.800.000

8.897.300.000

28.225.413.589

508.318.413.589

457.811.046.986

457.811.046.986

389.897.445

12.307.440

50.519.674.043

10.889.017.185

39.630.656.858

457.811.046.986

II. Begrotingsfondsen O.K.

1.908.800.000
(1)
(1.687.725.567)

15.000.000

0

2.500.875.916
- 224.390.727

3.964.210.756

1.541.970.647

1.541.970.647

0

30.040.207
(2)

2.422.240.109

0

2.422.240.109

1.541.970.647

480.800.225.567

9.877.800.000

8.897.300.000

30.501.898.778

512.282.624.345

459.353.017.633

459.353.017.633

389.897.445

12.307.440

52.941.914.152

10.889.017.185

42.052.896.967

459.353.017.633

b) O.K.

III. Totalen
(1 + 2)
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UITGAVEN

(1) Werkelijk bedrag ontvangsten middelenbegroting.
(2) In afwijking van artikel 45, § 4, van de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit werden ordonnanceringen ten belope van 30.040.207 F gedaan boven de beschikbare kredieten; de
over te dragen kredieten verminderen — er worden geen aanvullende kredieten gestemd.

13689

13690

BELGISCH STAATSBLAD — 30.04.1998 — MONITEUR BELGE

Tabel D
Rekeningen van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1993
UITGAVEN DIE DE BEGROTINGSKREDIETEN OVERSCHRIJDEN
OF WAARVOOR GEEN ENKEL KREDIET WERD GOEDGEKEURD

1. VASTLEGGINGSKREDIETEN
1.1. Variabele vastleggingskredieten
1.1.1. Vastleggingen die de variabele vastleggingskredieten overschrijden (ter informatie)
Programma 35.30 — Leerlingenvervoer
B.a. 01.90 Fonds voor het leerlingenvervoer

30.040.207 F

2. NIET-GESPLITSTE KREDIETEN
2.1. Overchrijdingen op het niveau van het programmakrediet (aanvullende kredieten)
2.1.1. Overgedragen kredieten.
SECTIE 24. — Buitengewoon onderwijs

12.307.440 F

2.2. Overschrijdingen op het niveau van de basisallocatie (ter informatie)
2.2.1. Overgedragen kredieten.

SECTIE 03. — Kabinetsuitgaven van de Voorzitter van de Vlaamse Executieve en Gemeenschapsminister van Economie, KMO’s, Wetenschapsbeleid en Energie
Art. 11.01. Jaarwedde en representiekosten van van de Voorzitter, Gemeenschapsminister van
Economie, KMO’s, Wetenschapsbeleid en Energie

108.645 F

SECTIE 04. — Kabinetsuitgaven van de Vice-Voorzitter van de Vlaamse Executieve en Gemeenschapsminister van Leefmilieu en Huisvesting
Art. 11.01. Jaarwedde en representatiekosten van de Vice-Voorzitter, Gemeenschapsminister van
Leefmilieu en Huisvesting

46.436 F

SECTIE 05. — Kabinetsuitgaven
Art. 11.02. Jaarwedden en vergoedingen van het personeel van het Kabinet

7.067.432 F

SECTIE 06. — Kabinetsuitgaven
Art. 11.01. Jaarwedde en representatiekosten van de Gemeenschapsminister
Art. 11.02. Jaarwedden en vergoedingen van het personeel van het Kabinet

106.570 F
4.530.002 F

SECTIE 10. — Kabinetsuitgaven
Art. 11.01. Jaarwedde en representatiekosten van de Gemeenschapsminister
Art. 11.02. Jaarwedden en vergoedingen van het personeel van het Kabinet

106.570 F
7.759.555 F

SECTIE 24. — Buitengewoon onderwijs
Art. 11.23. Wedden en toelagen van het personeel van het buitengewoon secundair onderwijs van
de Gemeenschap

22.700.000 F

SECTIE 72. — Natuurbehoud en Groenvoorziening
Art. 11.04. Wedden en toelagen van het personeel ander dan vast en stagedoend van het Instituut
voor Natuurbehoud
TOTAAL

124.922 F
42.550.132

F
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2.2.2. Kredieten lopend jaar
Programma 07.10. — Gemeenschapsminister van Verkeer, Buitenlandse Handel, Staatshervorming,
Algemene werkingskosten
B.a. 11.02. Jaarwedden en vergoedingen van het personeel van het kabinet

302.395 F

Programma 31.10.— Departement Onderwijs Administratie Basis- en Buitengewoon Onderwijs
Basisonderwijs
B.a. 44.67. Forfaitaire toelagen bestemd voor de werkings- en uitrustingskosten van de vrije
gesubsidieerde instellingen voor basisonderwijs (art. 32, § 1, van de wet van 29 mei 1959)

496.034 F

Programma 33.20. — Departement Onderwijs Administratie Hoger Onderwijs Wetenschappelijk
Onderzoek Universitair onderwijs
B.a. 44.34. Toelage aan de ASLK - nieuw regime (Vrije Universiteiten onroerende installaties)
B.a. 44.35. Toelage aan de ASLK - nieuw regime (Vrije Universiteiten onroerende installaties Sociale
Sector)

34.509.195 F
19.403.756 F

TOTAAL
54.711.380 F

3. GESPLITSTE ORDONNANCERINGSKREDIETEN
3.1. Overschrijdingen op het niveau van het programmakrediet (aanvullende kredieten)
NIHIL
3.2. Overschrijdingen op het niveau van de basisallocatie (ter informatie)
Programma 33.20. — Administratie Hoger Onderwijs Wetenschappelijk onderzoek Universitair
onderwijs
B.a. 35.03. Initiatieven voor samenwerking aan wetenschappelijke programma’s, zowel op
nationaal als internationaal vlak, waarin begrepen het raamprogramma voor R&D-activiteiten van
de Europese Gemeenschap.

25.000 F

Programma 44.20. — Administratie Kunst Muziek, Letteren en Podiumkunsten
B.a. 33.34. Subsidies voor het tekst- en figurentheater

153.514 F

TOTAAL
178.514 F

4. VARIABELE ORDONNANCERINGSKREDIETEN
4.1. Overschrijdingen op het niveau van het programmakrediet (aanvullende kredieten)
NIHIL
4.2. Overschrijdingen op het niveau van de basisallocatie (ter informatie)
Programma 35.30. — Departement Onderwijs Administratie Algemene Onderwijsdiensten en
voorlichting Leerlingenvervoer
B.a. 01.90. Fonds voor het leerlingenvervoer. Uitgaven voor energie, onderhoud en zonaal
leerlingenvervoer.

30.040.207 F

13692

Tabel E
Rekening van de begroting van de Diensten met Afzonderlijk Beheer van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1993
ONTVANGSTEN

-11. Hogere Zeevaartschool

Verschil tussen de ramingen
en de geboekte ontvangsten

Ramingen

Vastgestelde
rechten

Aangerekende
ontvangsten

Verschil tussen vastgestelde rechten
en aangerekende
ontvangsten

Te annuleren of in
onbepaald uitstel
te brengen

Over te dragen
vastgestelde
rechten

Meer geraamd
dan ingevorderd

Meer ingevorderd
dan geraamd

-2-

-3-

-4-

-5-

-6-

-7-

-8-

-9-

73.087.053

194.624.594

73.373.594

121.251.000

121.251.000

0

2. Fonds Med., Soc. en
Pedag. Zorg

3.363.400.000

2.121.601.880

2.074.288.407

47.313.473

2.581.962

44.731.511

1.289.111.593

286.541
0

3. Bijzondere Jeugdzorg De
Zande

34.200.000

65.034.863

50.451.978

14.582.885

13.519.850

1.063.035

0

16.251.978

4. De Brakke Grond

23.900.000

31.347.825

25.493.995

5.853.830

597.030

5.256.800

0

1.593.995

5. Bijzondere Jeugdzorg De
Kempen

36.000.000

64.754.731

51.548.683

13.206.048

12.926.000

280.048

0

15.548.683

9.211.000

10.887.930

7.287.930

3.600.000

0

3.600.000

1.923.070

0

72.100.000

63.617.005

49.242.005

14.375.000

100.000

14.275.000

22.857.995

0

12.882.600.000

20.144.106.090

12.212.169.439

7.931.936.651

1.046.155.771

6.885.780.880

670.430.561

0

123.900.000

217.841.720

125.628.888

92.212.832

0

92.212.832

0

1.728.888

10. Luchthaven Antwerpen

70.000.000

116.438.141

70.606.153

45.831.988

0

45.831.988

0

606.153

11. Instituut voor het
archeologisch patrimonium

41.800.000

63.779.470

49.519.470

14.260.000

0

14.260.000

0

7.719.470

12. Vlaams Infrastructuurfonds

5.276.000.000

6.142.171.447

3.369.271.447

2.772.900.000

0

2.772.900.000

1.906.728.553

0

13. Fonds Financiering
Urgentieplan Sociale Huisvesting

1.160.000.000

1.160.500.000

80.000.000

1.080.500.000

1.080.500.000

0

1.080.000.000

0

23.166.198.053

30.396.705.696

18.238.881.989

12.157.823.707

2.277.631.613

9.880.192.094

4.971.051.772

43.735.708

6. Kasteel van Gaasbeek
7. Koninklijk Museum voor
Schone Kunsten
8. Minafonds
9. Luchthaven Oostende

Totalen :
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Toestand van de ontvangsten

Tabel F
Rekening van de begroting van de Diensten met Afzonderlijk Beheer van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1993
UITGAVEN
Kredieten
Toewijzing van kredieten

(1)

(2)

Kredietentransport

Algemeen
totaal

Totaal

Aanpassingen (1)

Vermeerderingen

Verminderingen

(3)

(4)

Regeling van de kredieten

Aangerekende
ordonnanceringen

Nog te regula- Uitgaven geriseren betadaan boven
lingen
de kredieten

Beschikbare
kredieten

Te annuleren
kredieten

(12)

(13)

Over te dragen Definitieve krekredieten
dieten voor
het begrotingsjaar
1992

Prestaties uitgevoerd

(5)

(6)

(7)

tijdens de
vorige jaren

in de loop
van het jaar

(8)

(9)

(10)

(11)

(14)

(15)

1. Hogere Zeevaartschool

59.300.000

48.563.835

0

10.736.165

48.563.835

2. Fonds voor Med.,
Soc. en Ped. Zorg

3.363.400.000

1.881.707.019

0

1.481.692.981

1.881.707.019

3. Bijzondere Jeugdzorg De Zande

34.200.000

31.959.113

833.249

3.074.136

31.959.113

4. De Brakke Grond

23.900.000

18.998.353

136.707

5.038.354

18.998.353

5. Bijzondere Jeugdzorg De Kempen

36.000.000

32.737.358

643.951

3.906.593

32.737.358

6. Kasteel van Gaasbeek

9.211.000

3.389.781

0

5.821.219

3.389.781

7.
Koninklijk
Museum
voor
Schone Kunsten

72.100.000

29.881.610

0

42.218.390

29.881.610

12.436.000.000

7.245.856.024

219.685.388

5.409.829.364

7.245.856.024

9. Luchthaven Oostende

123.900.000

98.182.331

0

25.717.669

98.182.331

10. Luchthaven Antwerpen

70.000.000

60.247.100

1.382.783

11.135.683

60.247.100

11. Instituut voor het
archeologisch patrimonium

41.300.000

48.492.487

10.392.487

3.200.000

48.492.487

12. Vlaams Infrastructuurfonds

2.648.800.000

1.063.889.424

0

1.584.910.576

1.063.889.424

13. Fonds Financiering Urgentieplan
Sociale Huisvesting

1.160.000.000

73.854.862

0

1.086.145.138

73.854.862

Totalen

20.078.111.000

10.637.759.297

233.074.565

9.673.426.268

10.637.759.297

8. Minafonds
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O o r s p ro n k e lijke begroting

Uitgaven

13693
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Tabel G
Rekening van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap over het begrotingsjaar 1993
MACHTIGINGEN VERLEEND BIJ BEGROTINGSDECREET
Toewijzing van de machtigingen
Artikel

Aanwending

Verschil

Initieel

Aangepast

Beschikbaar

Overschrijding

Over te dragen

Te annuleren

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

-6-

-7-

93/36

4.000.000.000

4.705.000.000

4.704.599.994

400.006

0

0

400.006

94/37

5.000.000..000

3.924.000.000

3.923.995.456

4.544

0

0

4.544

A. Vastleggingsmachtigingen
- Economie :

- Economie :
FEER - KMO
- Economie :
FIOV

95/38

1.350.000.000

1.285.000.000

1.092.565.082

192.434.918

0

0

192.434.918

- Sociaal Investeringsfonds Vlaams
Brabant

96

992.348.672

992.348.672

3.065.032

989.283.640

0

989.283.640

0

- Vlaams Instituut bevord. Wetenschappelijk onderzoek i/d Industrie

23

1.500.000.000

1.500.000.000

729.600.290

770.399.710

0

770.399.710

0

12.842.348.672

12.406.348.672

10.453.825.854

1.952.522.818

0

1.759.683.350

192.839.468

20/14

100.000.000

80.000.000

79.560.031

439.969

0

0

439.969

21
21

292.400.000
98.500.000

294.400.000
98.500.000

292.399.338
98.303.610

662
196.390

0
0

0
0

662
196.390

80/28

13.465.600.000

12.844.400.000

11.375.097.592

1.469.302.408

0

0

1.469.302.408

Fonds bouw ziekenhuizen

92/35

3.587.200.000

3.557.000.000

3.551.923.274

5.076.726

0

0

5.076.726

- Onderwijs
ARGO : schoolgebouwen
Gesub. ond. infrastructuur :
Officieel
Vrij

17/11

1.041.900.000

993.900.000

93.900.000

0

0

0

0

18/12
18/12

594.600.000
2.461.100.000

564.960.000
2.338.740.000

564.789.289
2.338.603.764

170.711
136.236

0
0

0
0

170.711
136.236

bejaarden

92/35

1.484.900.000

1.481.900.000

1.281.891.000

200.009.000

0

0

200.009.000

serviceflats

92/35

0

1.077.300.000

981.825.000

95.475.000

0

95.475.000

0

Totaal A1
- Cultuur/BLOSO
Investeringen
- VCGT/Hotel/Inv toelagen
Eigen investeringen
- Leefmilieu en Natuurbehoud :
Mina-Fonds
- Gezondheidsbeleid :

- Welzijnszorg :
Fonds bouw ziekenhuizen

rustoorden

92/35

0

1.574.375.000

1.372.250.000

202.125.000

0

202.125.000

0

Fonds Bijzondere Jeugdzorg

97/40

15.000.000

30.000.000

12.953.000

17.047.000

0

0

17.047.000

VFSIPH

24/15

777.000.000

798.500.000

754.845.703

43.654.297

0

0

4 3.654.297

-/60

0

30.220.000.000

0

30.220.000.000

0

30.220.000.000

0

- Huisvesting
- Fonds voor Fin. Urgentieplan
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FEER - Grote ondernemingen

ALGEMEEN TOTAAL

Totaal B2

Premies

- Huisvesting :

Totaal B1

Vlaams Woningfonds - Gr. Gezin

15

16

16

- Huisvesting :

16

VHM - Eigendoms-verwerving

19/13

22

VHM - Huurwoningen

- Huisvesting :

B. Leningsmachtigingen

Totaal A2

Trekkingsrechten Investeringsfonds

- Binnenlandse Aangelegenheden

Vl. Maatsch. vr. watervoorziening

- Gezin en Leefmilieu

Sociale Huisvesting

Artikel

52.453.548.672

2.826.200.000

2.826.200.000

8.500.000.000

4.720.000.000

1.890.000.000

1.890.000.000

28.285.000.000

4.076.800.000

84.459.323.541

2.826.200.000

2.826.200.000

8.500.000.000

4.720.000.000

1.890.000.000

1.890.000.000

60.726.774.869

4.484.799.869

290.000.000

-2-

-1-

290.000.000

Aangepast

Initieel

Toewijzing van de machtigingen

49.692.451.659

2.826.191.340

2.826.191.340

8.575.011.468

4.795.011.468

1.890.000.000

1.890.000.000

27.837.422.997

3.849.081.396

290.000.000

-3-

Aanwending

0

34.841.883.350

8.660

8.660

0

0

0

0

32.889.351.872

635.718.473

-4-

Beschikbaar

0

0

0

0

0

75.011.468

0

0

75.011.468

75.011.468

-5-

Overschrijding

Verschil

0

32.913.001.823

0

0

0

0

0

0

31.153.318.473

635.718.473

-6-

Over te dragen

0

0

1.928.881.527

8.660

8.660

0

0

0

0

1.736.033.399

-7-

Te annuleren
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TRADUCTION
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
F. 98 — 1114
[S − C − 98/35413]
12 NOVEMBRE 1997. — Décret contenant le règlement définitif du budget de la Communauté flamande
et des organismes d’intérêt public pour l’année budgétaire 1993 (1)

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
TITRE Ier. — Opérations effectuées en exécution du budget de la Communauté flamande
CHAPITRE Ier. — Engagements pris en exécution du budget
Division 1re. — Fixation des engagements
er

Article 1 . Les engagements de dépenses effectués à charge des crédits d’engagement de l’année budgétaire 1993
s’élèvent, d’après la colonne 6 du tableau A ci-joint, à la somme de 37.759.443.285 F, en ce qui concerne les crédits
dissociés.
Art. 2. Les engagements à concurrence de 2.900.000 F pris sur l’allocation de base 12.22 du programme 42.20, à
concurrence de 800.000 F pris sur l’allocation de base 34.03 du programme 44.30 et à concurrence de 86.826.318 F pris
sur l’allocation de base 63.63 du programme 62.40, et visés après la clôture de l’année budgétaire par dérogation aux
articles 31, 2˚, b, et 35, § 1er, premier alinéa, des lois coordonnées sur la comptabilité de l’Etat et à l’article 5, 1˚, de l’arrêté
royal du 1er juillet 1964 fixant les règles d’imputation des recettes et des dépenses budgétaires des services
d’administration générale de l’Etat, sont régularisés.
Art. 3. Les engagements de dépenses effectués à charge des crédits d’engagement de l’année budgétaire 1993
s’élèvent, d’après la colonne 6 du tableau A ci-joint, à la somme de 1.711.618.937 F, en ce qui concerne les crédits
variables.
Art. 4. Les engagements visés à l’article 3 comprennent des engagements à concurrence de 30.040.207 F (tableau
A, colonne 8 et tableau D) qui excèdent les moyens disponibles du fonds organique en question. Ce dépassement vient
en déduction des crédits disponibles pour les engagements de l’année suivante.
Division 2. —Fixation des crédits d’engagement
Art. 5. Les crédits d’engagement - crédits dissociés - de l’année budgétaire 1993 s’élèvent au total à
41.350.457.583 F (tableau A, colonne 5).
Ce montant a été réparti par les décrets budgétaires et se décompose comme suit :
a) budget primitif : 40.335.600.000 F
b) ajustement du budget : - 4.700.000 F
c) report de crédits suite à l’article 3 du décret du 31 juillet 1990 : 1.019.557.583 F
(tableau A, colonnes 1, 2, 3 et 4).
Art. 6. Le montant des crédits d’engagement répartis disponibles pour l’année budgétaire 1993 est réduit comme
suit :
I. Les crédits d’engagement reportés à l’année budgétaire suivante en exécution de l’article 3 du décret du
31 juillet 1990 portant création d’un « Vlaams Fonds voor de integratie van kansarmen » (Fonds flamand pour
l’intégration des personnes défavorisées) et des diverses mesures du décret ajustant le budget de l’année
1994 :
1.206.223.235 F
II. Les crédits d’engagement restés disponibles qui sont annulés en exécution des articles 34 et 35 des lois sur la
comptabilité de l’Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 :
2.384.791.063 F
Art. 7. Les transferts du crédit d’engagement de 15.000.000 F de l’allocation de base 14.08 du programme 63.10 au
crédit non dissocié de l’allocation de base 34.01 du même programme et du crédit d’engagement de 855.000.000 F de
l’allocation de base 63.14 du programme 64.20 à l’allocation de base 73.04 du même programme sont régularisés.
Art. 8. Par suite des dispositions contenues dans les articles 5 et 6 ci-dessus, les crédits d’engagement définitifs,
répartis pour l’année budgétaire 1993 sont fixés à 37.759.443.285 F; cette somme est égale aux engagements enrigestrés
à charge de l’année budgétaire 1993 (tableau A, colonnes 6 et 11).
Art. 9. Les crédits d’engagement - crédits variables - de l’année budgétaire 1993 s’élèvent au total à 3.811.470.936
F (tableau A, colonne 5).
Ce montant se décompose comme suit :
a) conformément aux recettes du budget des Voies et Moyens : 1.687.725.567 F
b) le report de crédit en exécution de l’article 45, § 2, des lois sur la comptabilité de l’Etat, coordonnées le
17 juillet 1991 : 2.348.136.096 F
c) la diminution par suite du transfert du « Vlaams Sportfonds » (Fonds flamand du Sport) à « BLOSO »
(Administration de l’Education physique, des Sports et de la Vie en plein air) et de la transformation du centre culturel
flamand « de Brakke Grond » en service à gestion séparée : 224.390.727 F

(1) Session 1996-1997.
Document. — Projet de décret : 23-E - n˚ 1.
Session 1997-1998.
Document. — Rapport : 23-E - n˚ 2.
Annales. — Discussion et adoption. Séances des 21 et 22 octobre 1997.
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Art. 10. Le montant total des crédits d’engagement - crédits variables - répartis pour l’année budgétaire 1993 est
réduit d’un montant de 2.099.851.999 F, qui est reporté à l’année budgétaire suivante en exécution de l’article 45, § 2,
des lois sur la comptabilité de l’Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 (tableau A, colonne 9).
Art. 11. Par suite des dispositions contenues dans les articles 9 et 10 ci-dessus, les crédits d’engagement définitifs
- crédits variables - sont fixés pour l’année budgétaire 1993 à 1.711.618.937 F; cette somme est égale aux engagements
enrigestrés à charge de l’année budgétaire 1993 (tableau A, colonnes 6 et 11).
CHAPITRE II. — Recettes et dépenses effectuées en exécution du budget
Division 1re. — Fixation des recettes
Art. 12. Les droits constatés en faveur de la Communauté flamande sur l’année budgétaire 1993 s’élèvent, d’après
la colonne 3 du tableau B ci-joint, à la somme de 477.034.132.138 F.
Cette somme se décompose comme suit :
— recettes générales : 438.423.644.297 F
— recettes attribuées : 5.110.487.841 F
— produit des emprunts : 33.500.000.000 F
(tableau B, colonne 3).
Art. 13. Les recettes enregistrées pour la même année budgétaire 1993 sont fixées à 471.103.183.633 F
Cette somme se décompose comme suit :
— recettes générales : 435.915.458.066 F
— recettes attribuées : 1.687.725.567 F
— produit des emprunts : 33.500.000.000 F
(tableau B, colonne 4).
Art. 14. Les droits constatés restant à recouvrer à la clôture de l’année budgétaire 1993 s’élèvent à 5.930.948.505 F.
Cette somme se décompose comme suit :
a) droits annulés ou portés en surséance indéfinie :
— recettes générales : 1.954.606.664 F
— recettes attribuées : 81.571.934 F
b) droits reportés à l’année budgétaire suivante :
— recettes générales : 553.579.567 F
— recettes attribuées : 3.341.190.340 F
(tableau B, colonnes 5, 6 et 7).
Division 2. — Fixation des dépenses
Art. 15. Les ordonnancements imputés sur l’année budgétaire 1993 sont arrêtés comme suit :
A. services généraux : 457.811.046.986 F
1. à charge des crédits non dissociés : 424.500.000.185 F
2. à charge des crédits d’ordonnancement : 33.311.046.801 F
B. fonds budgétaires : 1.541.970.647 F
(tableau C, colonne 7).
Art. 16. Les paiements effectués, justifiés ou régularisés à charge de l’année budgétaire 1993 s’établissent comme
suit :
A. services généraux : à charge des
— crédits non dissociés : 424.112.675.404 F
— crédits d’ordonnancement : 33.308.474.137 F
B. fonds budgétaires : 1.541.970.647 F
(tableau C, colonnes 7-9).
Art. 17. Les paiements imputés à charge du budget de 1993 et dont la justification ou la régularisation est renvoyée
à une année budgétaire ultérieure en exécution de l’article 79 des lois sur la comptabilité de l’Etat, coordonnées le
17 juillet 1991 s’élèvent à :
A. services généraux : à charge des
— crédits non dissociés : 387.324.781 F
— crédits d’ordonnancement : 2.572.664 F
B. fonds budgétaires : 0 F
(tableau C, colonne 9).
Division 3. — Fixation des crédits de paiement
Art. 18. Les crédits de paiement ouverts au Parlement flamand et affectés par ce Parlement s’élèvent, pour l’année
budgétaire 1993, à :
— services généraux :
— crédits non dissociés : 468.768.119.599 F
— crédits d’ordonnancement : 39.550.293.990 F
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— fonds budgétaires : 3.964.210.756 F
(tableau C, colonne 6).
Ces montants comprennent :
I. Les crédits de paiement alloués par les décrets budgétaires et par décret et se décomposant comme suit :
1. Budgets primitifs :
a) services généraux :
— crédits non dissociés : 438.761.100.000 F
— crédits d’ordonnancement : 40.351.400.000 F
b) fonds budgétaires : 1.908.800.000 F
(tableau C, colonne 2).
2. Ajustements des crédits :
Augmentations :
a) services généraux :
— crédits non dissociés : 8.798.700.000 F
— crédits d’ordonnancement : 1.079.100.000 F
b) fonds budgétaires : 15.000.000 F
Réductions :
a) services généraux :
— crédits non dissociés : 6.749.900.000 F
— crédits d’ordonnancement : 2.147.400.000 F
b) fonds budgétaires : 0 F
(tableau C, colonnes 3 et 4).
La division 1re, crédits budgétaires, du décret du 30 juin 1993 ajustant le budget général des dépenses de la
Communauté flamande pour l’année budgétaire 1993, mentionne pour les crédits non dissociés du programme 51.10
un crédit initial de 815.500.000 F, à augmenter de 3.600.000 F et à diminuer de 900.000 F, et un nouveau total de
819.600.000 F. Par dérogation au décret précité du 30 juin 1993, le crédit initial doit être diminué de 900.000 F et le total
du programme 51.10 s’élève à 814.600.000 F, sans les crédits supplémentaires des années antérieures.
II. Les crédits de paiement pour les fonds budgétaires conformément à l’article 45, § 2, des lois sur la comptabilité
de l’Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, ajustés en fonction des recettes imputées aux articles correspondants du budget
des Voies et Moyens, s’élèvant pour l’année budgétaire 1993 à :
(tableau C, colonne 2) : 1.687.725.567 F
III. Les reports de crédits de paiement en exécution des articles 34 et 35 des lois sur la comptabilité de l’Etat,
coordonnées le 17 juillet 1991, et en vertu de dispositions spéciales s’établissant comme suit :
a) services généraux :
— crédits non dissociés : 27.958.219.599 F
— crédits d’ordonnancement : 267.193.990 F
b) fonds budgétaires :
— reports de l’année précédente : 2.500.875.916 F
— réduction par suite du transfert du « Vlaams Sportfonds » à « BLOSO » et de la transformation du centre culturel
flamand « de Brakke Grond » en service à gestion séparée : 224.390.727 F
(tableau C, colonne 5).

Art. 19. Le montant des crédits de paiement ouverts et répartis pour l’année budgétaire 1993 est réduit :
I. des crédits de paiement reportés à l’année budgétaire suivante en exécution des articles 34, 35 et 45, § 2, des lois
sur la comptabilité de l’Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 et en vertu de dispositions spéciales, entre autres celles de
l’article 3 du décret du 31 juillet 1990 portant création d’un « Vlaams Fonds voor de integratie van kansarmen » et du
décret ajustant le budget de l’année 1994 :
a) services généraux :
— crédits non dissociés : 38.972.882.191 F
— crédits d’ordonnancement : 657.774.667 F
b) fonds budgétaires : 2.422.240.109 F
II. des crédits de paiement restés disponibles qui sont annulés et s’élèvent à :
a) services généraux :
— crédits non dissociés : 5.307.544.663 F
— crédits d’ordonnancement : 5.581.472.522 F
b) fonds budgétaires : 0 F
(tableau C, colonnes 12 et 13).
La répartition des crédits de paiement à reporter est maintenue pour l’année budgétaire 1994.
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Art. 20. Les transferts du crédit d’ordonnancement de 15.000.000 F de l’allocation de base 14.08 du programme
63.10 au crédit non dissocié de l’allocation de base 34.01 du même programme, de 158.000.000 F de l’allocation de base
01.02 du programme 51.70 à l’allocation de base 01.04 du même programme, de 100.000.000 F de l’allocation de base
63.14 du programme 64.20 à l’allocation de base 73.04 du même programme et du crédit non dissocié du 15.000.000 F
de l’allocation de base 14.03 du programme 64.20 au crédit non dissocié de l’allocation de base 34.01 du même
programme sont régularisés.
Art. 21. Pour couvrir les dépenses effectuées en l’absence ou au-delà de crédits ouverts et répartis pour l’année
budgétaire 1993, des crédits complémentaires sont alloués à concurrence de 12.307.440 F.
Ces crédits se répartissent comme suit :
services généraux
— crédits non dissociés : 12.307.440 F
— crédits d’ordonnancement : 0 F
(tableau C, colonne 10).
Ces crédits de paiement complémentaires sont affectés comme indiqué au tableau D.
Art. 22. Des ordonnancements pour un montant de 30.040.207 F au-delà des crédits disponibles ont été effectué
à charge des fonds budgétaires. Ce dépassement entraı̂ne une réduction des crédits à transférer (tableau C, colonne 10).
Art. 23. Par suite des dispositions des articles 18 à 22 inclus ci-dessus, les crédits définitifs de l’année budgétaire
1993 sont fixés comme suit :
1. services généraux
— crédits non dissociés : 424.500.000.185 F
— crédits d’ordonnancement : 33.311.046.801 F
2. fonds budgétaires : 1.541.970.647 F
Ces montants équivalent aux ordonnancements imputés au budget de 1993, conformément au tableau C,
colonnes 7 et 14.

CHAPITRE III. — Recettes et dépenses effectuées en exécution du budget des services à gestion séparée
Division 1re. — Fixation des recettes
Art. 24. Les droits constatés en faveur des services à gestion séparée sur l’année budgétaire 1993 s’élèvent, d’après
la colonne 3 du tableau E ci-joint, à 30.396.705.696 F.
Art. 25. Les recettes enregistrées pour la même année budgétaire 1993 sont fixées, d’après la colonne 4 du
tableau E ci-joint, à 18.238.881.989 F.
Art. 26. Les droits constatés restant à recouvrer à la clôture de l’année budgétaire 1993 s’élèvent à 12.157.823.707 F.
Cette somme se décompose comme suit :
a) droits annulés ou portés en surséance indéfinie : 2.277.631.613 F
b) droits reportés à l’année budgétaire suivante : 9.880.192.094 F
(tableau E, colonnes 5, 6 et 7).
Division 2. — Fixation des dépenses
Art. 27. Par dérogation à l’article 75 des lois sur la comptabilité de l’Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, indique
le compte d’exécution du budget des services à gestion séparée fait apparaı̂tre pour les dépenses, les crédits ouverts par
décret, les opérations imputées, la différence entre les crédits et les opérations imputées, les crédits restés disponibles
à la fin de l’année budgétaire et les dépenses effectuées au-delà des crédits.
Art. 28. Les ordonnancements imputés sur l’année budgétaire 1993 sont fixés, d’après la colonne 7 du tableau F
ci-joint, à 10.637.759.297 F.
Division 3. — Fixation des crédits de paiement
Art. 29. Les crédits de paiement ouverts au Parlement flamand et affectés par ce Parlement s’élèvent, d’après la
colonne 6 du tableau F ci-joint, pour l’année budgétaire 1993, à 20.078.111.000 F.
Art. 30. Pour couvrir les dépenses effectuées en l’absence ou au-delà de crédits ouverts et répartis pour l’année
budgétaire 1993, des crédits complémentaires sont alloués à concurrence de 233.074.565 F (tableau F, colonne 11).

CHAPITRE IV. — Engagements pris en exécution du décret budgétaire
Divisions 1re. — Fixation des autorisations d’engagement
Art. 31. Les autorisations d’engagement accordées pour l’année budgétaire 1993 en application des articles 23, 93,
94, 95 et 96 du décret budgétaire s’élèvent, d’après le point A1 de la colonne 2 du tableau G ci-joint, à la somme de
12.406.348.672 F.
Art. 32. Les autorisations d’engagement accordées pour l’année budgétaire 1993 en application des articles 17, 18,
19, 20, 21, 22, 24, 80, 92 et 97 du décret budgétaire et de l’article 60 du décret d’ajustement de 1993 s’élèvent, d’après
le point A2 de la colonne 2 du tableau G ci-joint, à la somme de 60.726.774.869 F.
Art. 33. Les autorisations de contracter des obligations, accordées pour l’année budgétaire 1993 à la « Vlaamse
Huisvestingsmaatschappij » (Société flamande du Logement) et au « Vlaams Woningfonds voor de Grote Gezinnen »
(Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses) en application de l’article 16 du décret budgétaire, s’élèvent,
d’après le point B1 de la colonne 2 du tableau G ci-joint, à la somme de 8.500.000.000 F.
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Art. 34. Les autorisations de préfinancer des primes, accordées en application de l’article 15 du décret budgétaire
s’élèvent, d’après le point B2 de la colonne 2 du tableau G ci-joint, à la somme de 2.826.200.000 F pour l’année
budgétaire 1993.
Division 2. — Fixation des affectations
Art. 35. Les affectations relatives aux autorisations accordées par les articles 23, 93, 94, 95 et 96 du décret
budgétaire s’élèvent, d’après le point A1 de la colonne 3 du tableau G ci-joint, à la somme de 10.453.825.854 F pour
l’année budgétaire 1993.
Les autorisations non utilisées et à reporter à l’année budgétaire suivante s’élèvent, d’après le point A1 de la
colonne 6 du tableau G ci-joint, à la somme de 1.759.683.350 F.
Les autorisations non utilisées et à annuler, accordées par ces articles s’élèvent, d’après le point A1 de la colonne
7 du tableau G ci-joint, à la somme de 192.839.468 F pour l’année budgétaire 1993.
Art. 36. Les affectations relatives aux autorisations accordées par les articles 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 80,92 et 97
du décret budgétaire s’élèvent, d’après le point A2 de la colonne 3 du tableau G ci-joint, à la somme de 27.837.422.997
F pour l’année budgétaire 1993.
Les autorisations non utilisées et à reporter à l’année budgétaire suivante s’élèvent, d’après le point A2 de la
colonne 6 du tableau G ci-joint, à la somme de 31.153.318.473 F.
Les autorisations non utilisées et à annuler, accordées par ces articles s’élèvent, d’après le point A2 de la colonne
8 du tableau G ci-joint, à la somme de 1.736.033.399 F pour l’année budgétaire 1993.
Art. 37. Les affectations relatives aux autorisations accordées par l’article 16 du décret budgétaire s’élèvent,
d’après le point B1 de la colonne 3 du tableau G ci-joint, à la somme de 8.575.011.468 F pour l’année budgétaire 1993.
Les autorisations non utilisées et à annuler, accordées par cet article s’élèvent, d’après le point B1 de la colonne
7 du tableau G ci-joint, à la somme de 0 F pour l’année budgétaire 1993.
Pour régulariser l’affectation effectuée au-delà de l’autorisation accordée par cet article en ce qui concerne le
« Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen », une autorisation complémentaire est allouée à concurrence de
75.011.468 F.
Art. 38. Les affectations relatives aux autorisations accordées par l’article 15 du décret budgétaire s’élèvent,
d’après le point B2 de la colonne 3 du tableau G ci-joint, à la somme de 2.826.191.340 F pour l’année budgétaire 1993.
L’autorisation non utilisée et à annuler, accordée par cet article s’élève, d’après le point B2 de la colonne 7 du
tableau G ci-joint, à la somme de 8.660 F pour l’année budgétaire 1993.

TITRE II. — Opérations en exécution des budgets des organismes d’intérêt public de la catégorie A,
énumérés à l’article 1er de la loi du 16 mars 1954

CHAPITRE Ier. — « Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM) »
(Société publique des Déchets pour la Région flamande), instituée par le décret du 2 juillet 1981
(Moniteur belge du 25 juillet 1981)
Division 1re. — Année en cours
Art. 39. Le règlement définitif du budget de la OVAM pour l’année budgétaire 1993 est établi comme suit :
— les recettes à un montant de 685.428.052 F;
— les dépenses à un montant de 881.124.850 F,
ce qui fait apparaı̂tre pour l’année budgétaire 1993 un déficit de 195.696.798 F lequel, déduit de l’excédent de
198.173.930 F au 31 décembre 1992, porte l’excédent cumulé au 31 décembre 1993 à 2.477.132 F.
CHAPITRE II. — « Vlaams Fonds voor de Bouw van Ziekenhuizen en Medisch-Sociale Instellingen (VFBZ) » (Fonds flamand
de construction d’institutions hospitalières et médico-sociales), institué par le décret du 1er juin 1983 (Moniteur belge du
27 juillet 1983), entré en vigueur le 1er janvier 1987 en vertu de l’arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 1986
(Moniteur belge du 14 mars 1987)
Division 1re. — Année en cours
Art. 40. Le règlement définitif du budget du « VFBZ » pour l’année budgétaire 1993 est établi comme suit :
— les recettes à un montant de 5.759.259.179 F;
— les dépenses à un montant de 5.913.607.426 F,
ce qui fait apparaı̂tre au 31 décembre 1993 un déficit de 154.348.247 F lequel, déduit de l’excédent de 294.461.173
F au 31 décembre 1992, porte l’excédent cumulé au 31 décembre 1993 à 140.112.926 F.
CHAPITRE III. — « Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie (FEERR)-grote ondernemingen » (Fonds
d’Expansion économique et de Reconversion régionale - grandes entreprises), institué par le décret du 21 décembre 1990
(Moniteur belge du 29 décembre 1990)
Division 1re. — Année en cours
Art. 41. Le règlement définitif du budget du « FEERR - grote ondernemingen » pour l’année budgétaire 1993 est
établi comme suit :
— les recettes à un montant de 7.338.206.248 F;
— les dépenses à un montant de 7.724.187.721 F,
ce qui fait apparaı̂tre pour l’année budgétaire 1993 un déficit de 385.981.473 F lequel, déduit de l’excédent de
455.223.475 F au 31 décembre 1992, porte l’excédent cumulé au 31 décembre 1993 à 69.242.002 F.
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CHAPITRE IV. — « Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie (FEER) - KMO » (Fonds d’Expansion
économique et de Reconversion régionale - petites et moyennes Entreprises), institué par le décret du 21 décembre 1990
(Moniteur belge du 29 décembre 1990)
Division 1re. — Année en cours
Art. 42. Le règlement définitif du budget du « FEERR - KMO » pour l’année budgétaire 1993 est établi comme
suit :
— les recettes à un montant de 3.424.070.435 F;
— les dépenses à un montant de 3.438.308.052 F,
ce qui fait apparaı̂tre pour l’année budgétaire 1993 un déficit de 14.237.617 F lequel, déduit de l’excédent de
28.348.530 F au 31 décembre 1992, porte l’excédent cumulé au 31 décembre 1993 à 14.110.913 F.
CHAPITRE V. — « Fonds tot bevordering van het Industrieel Onderzoek in Vlaanderen (FIOV) »
(Fonds pour la Promotion de la Recherche industrielle en Flandre), institué par le décret du 21 décembre 1990
(Moniteur belge du 29 décembre 1990)
Division 1re. — Année en cours
Art. 43. Le règlement définitif du budget du « FIOV » pour l’année budgétaire 1993 est établi comme suit :
— les recettes à un montant de 555.150.189 F;
— les dépenses à un montant de 869.243.345 F,
ce qui fait apparaı̂tre pour l’année budgétaire 1993 un déficit de 314.093.156 F lequel, déduit de l’excédent de
991.955.185 F au 31 décembre 1992, porte l’excédent cumulé au 31 décembre 1993 à 677.862.029 F.
CHAPITRE VI. — « Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant (VLABINVEST) » (Fonds d’Investissement pour la Politique foncière et du Logement en Brabant flamand), institué par le décret du 25 juin 1992 (Moniteur belge
du 11 juillet 1992)
Division 1re. — Année en cours
Art. 44. Le règlement définitif du budget de « VLABINVEST » pour l’année budgétaire 1993 est établi comme
suit :
— les recettes à un montant de 210.000.000 F;
— les dépenses à un montant de 7.016.451 F,
ce qui fait apparaı̂tre pour l’année budgétaire 1993 un excédent de 202.983.549 F lequel, ajouté à l’excédent de
9.016.101 F au 31 décembre 1992, porte l’excédent cumulé au 31 décembre 1993 à 221.999.650 F.
CHAPITRE VII. — « Fonds Bijzondere Jeugdbijstand »
(Fonds d’Assistance spéciale à la Jeunesse), institué par le décret du 21 décembre 1990
(Moniteur belge du 29 décembre 1990)
Division 1re. — Année en cours
Art. 45. Le règlement définitif du budget du « Fonds Bijzondere Jeugdbijstand » pour l’année budgétaire 1993 est
établi comme suit :
— les recettes à un montant de 4.297.705.815 F;
— les dépenses à un montant de 4.904.675.745 F,
ce qui fait apparaı̂tre pour l’année budgétaire 1993 un déficit de 606.969.930 F lequel, déduit de l’excédent de
735.838.335 F au 31 décembre 1992, porte l’excédent cumulé au 31 décembre 1993 à 128.868.405 F.
CHAPITRE VIII. — « Vlaams Financieringsfonds tot Herstel van de Gemeentefinanciën (VFF) » (Fonds flamand de financement
visant le redressement financier des communes), institué par le décret du 20 décembre 1989 (Moniteur belge du
22 février 1990)
Division 1re. — Année en cours
Art. 46. Le règlement définitif du budget du « VFF » pour l’année budgétaire 1993 est établi comme suit :
— les recettes à un montant de 8.451.102.158 F;
— les dépenses à un montant de 8.451.102.158 F,
ce qui fait apparaı̂tre au 31 décembre 1993 un excédent de 0 F.
CHAPITRE IX. — « Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) »
(Société flamande pour l’Environnement), instituée par le décret du 12 décembre 1990
(Moniteur belge du 21 décembre 1990).
Division 1re. — Année en cours
Art. 47. Le règlement définitif du budget de la « VMM » pour l’année budgétaire 1993 est établi comme suit :
— les recettes à un montant de 8.441.118.228 F;
— les dépenses à un montant de 8.441.118.228 F,
ce qui fait apparaı̂tre au 31 décembre 1993 un excédent de 0 F.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu’il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 12 novembre 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé,
Mme W. DEMEESTER-DE MEYER
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ENGAGEMENTS
Affectation des crédits

Budget
primitif

-1-

Reports
de crédits

Total général

Engagements
enregistrés
dans le courant de l’année 1993

Ajustements

Augmentations

Réductions

-2-

-3-

-4-

-5-

-6-

Règlement des crédits

Crédits disponibles à la
fin de l’année budgétaire

D é p e n s e s
au-delà des
crédits

Crédits
à reporter

Crédits
à annuler

Crédits définitifs
de
l’année budgétaire 1993

-7-

-8-

-9-

- 10 -

- 11 -

40.335.600.000

806.200.000

810.900.000

1.019.557.583

41.350.457.583

37.759.443.285

3.591.014.298

0

1.206.223.235

2.384.791.063

37.759.443.285

Fonds budgétaires

1.908.800.000
(1)
(1.687.725.567)

15.000.000
0

0

2.348.136.096
(-224.390.727)

3.811.470.936

1.711.618.937

2.099.851.999

30.040.207
(2)

2.099.851.999

0

1.711.618.937

Totaux

42.023.325.567

806.200.000
15.000.000

810.900.000

3.143.302.952

45.161.928.519

39.471.062.222

5.690.866.297

30.040.207
(2)

3.306.075.234

2.384.791.063

39.471.062.222

(1) Montant réel des recettes sur le budget des Voies et Moyens.
(2) Par dérogation à l’article 45, § 4, des lois coordonnées sur la comptabilité de l’Etat, des engagements à concurrence de 30.040.207 F ont été effectués au-delà des crédits disponibles; les crédits
à reporter diminuent - il n’est pas voté des crédits complémentaires.
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Tableau A
Compte du budget de la Communauté flamande pour l’année budgétaire 1993

Compte du budget de la Communauté flamande pour l’année budgétaire 1993
RECETTES
Situation des recettes

Différence entre les prévisions
et les recettes comptabilisées

Nature des recettes

Prévisions

Droits constatés

Recettes imputées

Différence entre les
droits constatés et
les recettes imputées

A annuler ou à porter en surséance
indéfinie

A reporter

Excédent des prévis ions s u r le s
recouvrements

Excédent des recouvrements sur les
prévisions

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

-6-

-7-

-8-

-9-

1. Recettes générales

434.143.400.000

438.423.644.297

435.915.458.066

2.508.186.231

1.954.606.664

553.579.567

0

2. Fonds budgétaires

1.483.300.000

5.110.487.841

1.687.725.567

3.422.762.274

81.571.934

3.341.190.340

0

204.425.567

0

33.500.000.000

33.500.000.000

0

0

0

0

33.500.000.000

Totaux :
- Recettes générales
- Fonds budgétaires

434.143.400.000
1.483.300.000

471.923.644.297
5.110.487.841

469.415.458.066
1.687.725.567

2.508.186.231
3.422.762.274

1.954.606.664
81.571.934

553.579.567
3.341.190.340

0
0

35.272.058.066
204.425.567

Total général

435.626.700.000

477.034.132.138

471.103.183.633

5.930.948.505

2.036.178.598

3.894.769.907

0

35.476.483.633

3. Produit des prêts

1.772.058.066
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Tableau B
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Tableau C
DEPENSES
Nature des
dépenses et des
crédits (1)

Crédits

Dépenses

Affectation des crédits

Budget primitif

(1)
I. a) CND

(2)

Règlement des crédits

Reports
de crédits

Total général

Total

Ordonnancements imputés

Paiements restant à régulariser

Dépenses
excédant
les crédits

Crédits
disponibles

Crédits
à annuler

Crédits
à reporter

Crédits définitifs
d e l ’ a n n é e
b u d g é t a i r e
1993

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

Ajustements (1)
Augmentations

Réductions

(3)

(4)

438.761.100.000

8.798.700.000

6.749.900.000

27.958.219.599

468.768.119.599

424.500.000.185

424.500.000.185

387.324.781

12.307.440

44.280.426.854

5.307.544.663

38.972.882.191

424.500.000.185

40.351.400.000

1.079.100.000

2.147.400.000

267.193.990

39.550.293.990

33.311.046.801

33.311.046.801

2.572.664

0

6.239.247.189

5.581.472.522

657.774.667

33.311.046.801

Total

479.112.500.000

9.877.800.000

8.897.300.000

28.225.413.589

508.318.413.589

457.811.046.986

457.811.046.986

389.897.445

12.307.440

50.519.674.043

10.889.017.185

39.630.656.858

457.811.046.986

II. Fonds budgétaires CO

1.908.800.000
(1)
(1.687.725.567)

15.000.000

0

2.500.875.916

3.964.210.756

1.541.970.647

1.541.970.647

0

30.040.207(2)

2.422.240.109

0

2.422.240.109

1.541.970.647

480.800.225.567

9.877.800.000

512.282.624.345

459.353.017.633

459.353.017.633

389.897.445

12.307.440

52.941.914.152

10.889.017.185

42.052.896.967

459.353.017.633

b) CO

III. Totaux
(1 + 2)

- 224.390.727
8.897.300.000

30.501.898.778

(1) Montant réel des recettes sur le budget des Voies et Moyens.
(2) Par dérogation à l’article 45, § 4, des lois coordonnées sur la comptabilité de l’Etat, des ordonnancements à concurrence de 30.040.207 F ont été efféctués au-delà des crédits disponibles; les
crédits à reporter diminuent - il n’est pas voté des crédits complémentaires.
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Compte du budget de la Communauté flamande pour l’année budgétaire 1993
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Tableau D
Compte du budget de la Communauté flamande pour l’année budgétaire 1993
DÉPENSES QUI EXCÈDENT LES CRÉDITS BUDGÉTAIRES
OU POUR LESQUELLES AUCUN CRÉDIT N’A ÉTÉ VOTÉ
1. CRÉDITS D’ENGAGEMENT
1.1. Crédits d’engagement variables
1.1.1. Engagements dépassant les crédits d’engagement variables (à titre d’information)
Programme 35.30 - Transport scolaire
A.b. 01.90 Fonds du transport scolaire

30.040.207 F

2. CRÉDITS NON DISSOCIÉS
2.1. Dépassements au niveau des crédits de programme (crédits complémentaires)
2.1.1. Crédits reportés.
SECTION 24. — Enseignement spécial

12.307.440 F

2.2. Dépassements au niveau des allocations de base (à titre d’information)
2.2.1. Crédits reportés.
SECTION 03. — Dépenses de cabinet du Président du Gouvernement flamand et Ministre
communautaire de l’Economie, des PME, de la Politique scientifique et de
l’Energie
Art. 11.01. Traitement annuel et frais de représentation du Président du Gouvernement flamand,
Ministre communautaire de l’Économie, des PME, de la Politique scientifique et de l’Énergie

108.645 F

SECTION 04. — Dépenses de cabinet du Vice-Président du Gouvernement flamand et Ministre
communautaire de l’Environnement et du Logement
Art. 11.01. Traitement annuel et frais de représentation du Vice-Président du Gouvernement
flamand, Ministre communautaire de l’Environnement et du Logement

46.436 F

SECTION 05. — Dépenses de cabinet
Art. 11.02. Traitements annuels et indemnités du personnel de cabinet

7.067.432 F

SECTION 06. — Dépenses de cabinet
Art. 11.01. Traitement annuel et frais de représentation du Ministre communautaire
Art. 11.02. Traitements annuels et indemnités du personnel de cabinet

106.570 F
4.530.002 F

SECTION 10. — Dépenses de cabinet
Art. 11.01. Traitement annuel et frais de représentation du Ministre communautaire
Art. 11.02. Traitements annuels et indemnités du personnel de cabinet

106.570 F
7.759.555 F

SECTION 24. — Enseignement spécial
Art. 11.23. Traitements et indemnités du personnel de l’enseignement secondaire spécial
communautaire

22.700.000 F

SECTION 72. — Conservation de la nature et aménagement des espaces verts
Art. 11.04. Traitements et indemnités des membres du personnel autres que le personnel définitif
et stagiaire du « Instituut voor Natuurbehoud « (Institut de la Conservation de la Nature)
TOTAL

124.922 F

42.550.132 F
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2.2.2. Crédits de l’année en cours
Programme 07.10. — Ministre communautaire des Transports, du Commerce extérieur et de la
Réforme de l’Etat. Frais de fonctionnement généraux
A.b. 11.02. Traitements annuels et indemnités du personnel de cabinet.

302.395 F

Programme 31.10.— Département de l’Enseignement. Administration de l’ Enseignement fondamental et spécial. Enseignement fondamental
A.b. 44.67. Allocations forfaitaires pour les frais de fonctionnement et d’équipement des
établissement libres subventionnés de l’enseignement fondamental (art. 32, § 1er, de la loi du
29 mai 1959)

496.034 F

Programme 33.20. — Département de l’Enseignement. Administration de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Enseignement universitaire
A.b. 44.34. Allocation à la C.G.E.R. - nouveau régime (Universités libres - installations
immobilières)

34.509.195 F

A.b. 44.35. Allocation à la C.G.E.R. - nouveau régime (Universités libres - installations immobilières
- Secteur social)

19.403.756 F

TOTAL

54.711.380 F

3. CREDITS D’ORDONNANCEMENT DISSOCIES
3.1. Dépassements au niveau des crédits de programme (crédits complémentaires)
NIHIL
3.2. Dépassements au niveau de l’allocation de base (à titre d’information)
Programme 33.20. — Administration de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.
Enseignement universitaire.
A.b. 35.03. Initiatives pour la collaboration aux programmes scientifiques, tant sur le plan national
qu’international, y compris le programme-cadre pour les activités de recherche et développement
de la Communauté européenne.

25.000 F

Programme 44.20. — Administration des Arts. Musique, Lettres et Arts de la Scène.
A.b. 33.34. Subventions pour le théâtre de la parole et de marionnettes
TOTAL

153.514 F
178.514 F

4. CREDITS D’ORDONNANCEMENT VARIABLES
4.1. Dépassements au niveau des crédits de programme (crédits complémentaires)
NIHIL
4.2. Dépassements au niveau de l’allocation de base (à titre d’information)
Programme 35.30. — Département de l’Enseignement. Administration des Services d’enseignement généraux et de l’Information. Transport scolaire.
A.b. 01.90. Fonds pour le transport scolaire. Dépenses en matière d’énergie, d’entretien et de
transport scolaire zonal.

30.040.207 F

Tableau E
Compte du budget des services à gestion séparée de la Communauté flamande pour l’année budgétaire 1993
RECETTES

-1-

Différence entre les prévisions
et les recettes comptabilisées

Prévisions

Droits constatés

Recettes imputées

Différence entre les
droits constatés et
les recettes imputées

A annuler ou à porter en surséance
indéfinie

Droits constatés
à reporter

-2-

-3-

-4-

-5-

-6-

-7-

Excédent des prévis ions s u r le s
recouvrements

Excédent des recouvrements sur les
prévisions

-8-

-9-

1. Ecole supérieure de
Navigation

73.087.053

194.624.594

73.373.594

121.251.000

121.251.000

0

286.541

2. Fonds de soins médicosocio-pédaogiques pour
handicapées

3.363.400.000

2.121.601.880

2.074.288.407

47.313.473

2.581.962

44.731.511

1.289.111.593

0

3. Assistance spéciale à la
Jeunesse « De Zande »

34.200.000

65.034.863

50.451.978

14.582.885

13.519.850

1.063.035

0

16.251.978

4. De Brakke Grond

23.900.000

31.347.825

25.493.995

5.853.830

597.030

5.256.800

0

1.593.995

5. Assistance spéciale à la
Jeunesse « De Kempen »

36.000.000

64.754.731

51.548.683

13.206.048

12.926.000

280.048

0

15.548.683

9.211.000

10.887.930

7.287.930

3.600.000

0

3.600.000

1.923.070

0

72.100.000

63.617.005

49.242.005

14.375.000

100.000

14.275.000

22.857.995

0

6. Château de Gaasbeek
7. Musée royal des BeauxArts
8. Fonds Mina

12.882.600.000

20.144.106.090

12.212.169.439

7.931.936.651

1.046.155.771

6.885.780.880

670.430.561

0

9. Aéroport d’Ostende

123.900.000

217.841.720

125.628.888

92.212.832

0

92.212.832

0

1.728.888

10. Aéroport d’Anvers

70.000.000

116.438.141

70.606.153

45.831.988

0

45.831.988

0

606.153

11. Institut du Patrimoine
archéologique

41.800.000

63.779.470

49.519.470

14.260.000

0

14.260.000

0

7.719.470

12. Fonds
fl a m a n d
d’Infrastructure

5.276.000.000

6.142.171.447

3.369.271.447

2.772.900.000

0

2.772.900.000

1.906.728.553

0

13. Fonds de Financement
du Programme d’Urgence
du Logement

1.160.000.000

1.160.500.000

80.000.000

1.080.500.000

1.080.500.000

0

1.080.000.000

0

23.166.198.053

30.396.705.696

18.238.881.989

12.157.823.707

2.277.631.613

9.880.192.094

4.971.051.772

43.735.708

Totaux :
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Situation des recettes
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Tableau F
Compte du budget des services à gestion séparée de la Communauté flamande pour l’année budgétaire 1993
DEPENSES
Crédits
Affectation des crédits

(1)

(2)

Reports
de crédits

Total général

Total

Ajustements (1)

Augmentations

Réductions

(3)

(4)

Réglement des crédits

Ordonnancements imputés

Paiements
restant à
régulariser

Dépenses
excédant les
crédits

Crédits
disponibles

Crédits
à annuler

Crédits
à reporter

Crédits définitifs de l’année budgétaire 1992

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

Prestations effectuées

(5)

(6)

(7)

au cours
d’années
antérieures

au cours
de l’année

(8)

(9)

1. Ecole supérieur
de Navigation

59.300.000

48.563.835

0

10.736.165

48.563.835

2. Fonds de soins
m é d i c o - s o c i o pédagogiques pour
handicapés

3.363.400.000

1.881.707.019

0

1.481.692.981

1.881.707.019

3. Assistance spéciale à la Jeunesse
« De Zande »

34.200.000

31.959.113

833.249

3.074.136

31.959.113

4. De Brakke Grond

23.900.000

18.998.353

136.707

5.038.354

18.998.353

5. Assistance spéciale à la Jeunesse
« De Kempen »

36.000.000

32.737.358

643.951

3.906.593

32.737.358

6. Château de Gaasbeek

9.211.000

3.389.781

0

5.821.219

3.389.781

7. Musée royal des
Beaux-Arts

72.100.000

29.881.610

0

42.218.390

29.881.610

8. Fonds Mina

12.436.000.000

7.245.856.024

219.685.388

5.409.829.364

7.245.856.024

9 . A é r o p o r t
d’Ostende

123.900.000

98.182.331

0

25.717.669

98.182.331

1 0 . A é r o p o r t
d’Anvers

70.000.000

60.247.100

1.382.783

11.135.683

60.247.100

11. Institut du Patrimoine archéologique

41.300.000

48.492.487

10.392.487

3.200.000

48.492.487

12. Fonds flamand
d’Infrastructure

2.648.800.000

1.063.889.424

0

1.584.910.576

1.063.889.424

13. Fonds de Financement du Programme d’Urgence
du Logement social

1.160.000.000

73.854.862

0

1.086.145.138

73.854.862

Totaux

20.078.111.000

10.637.759.297

233.074.565

9.673.426.268

10.637.759.297
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Budget
primitif

Dépenses

Tableau G
Compte du budget de la Communauté flamande pour l’année budgétaire 1993
AUTORISATIONS ACCORDÉES PAR DÉCRET BUDGÉTAIRE
Affectation des autorisations

Article

Autorisations
utilisées

Différence

Initiale

Ajustée

Disponible

Dépassement

A reporter

A annuler

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

-6-

-7-

93/36

4.000.000.000

4.705.000.000

4.704.599.994

400.006

0

0

400.006

94/37

5.000.000..000

3.924.000.000

3.923.995.456

4.544

0

0

4.544

A. Autorisations d’engagement
- Économie :

- Économie :
FEERR - PME
-Économie :
FIOV

95/38

1.350.000.000

1.285.000.000

1.092.565.082

192.434.918

0

0

192.434.918

- Fonds d’investissements sociaux
pour le Brabant flamand

96

992.348.672

992.348.672

3.065.032

989.283.640

0

989.283.640

0

- Institut flamand pour la Promotion de la Recherche scientificotechnologique dans l’Industrie

23

1.500.000.000

1.500.000.000

729.600.290

770.399.710

0

770.399.710

0

12.842.348.672

12.406.348.672

10.453.825.854

1.952.522.818

0

1.759.683.350

192.839.468

Total A1
- Culture/« BLOSO » (Administration de l’Education physique, des
Sports et de la Vie en plein air) /
Investissements

20/14

100.000.000

80.000.000

79.560.031

439.969

0

0

439.969

- « VCGT » (Commissariat général
flamand auTourisme)/ Hôtel
/Subventions d’investissement
Investissement par propres fonds

21

292.400.000

294.400.000

292.399.338

662

0

0

662

21

98.500.000

98.500.000

98.303.610

196.390

0

0

196.390

80/28

13.465.600.000

12.844.400.000

11.375.097.592

1.469.302.408

0

0

1.469.302.408

3.587.200.000

3.557.000.000

3.551.923.274

5.076.726

0

0

5.076.726

17/11

1.041.900.000

993.900.000

993.900.000

0

0

0

0

18/12
18/12

594.600.000
2.461.100.000

564.960.000
2.338.740.000

564.789.289
2.338.603.764

170.711
136.236

0
0

0
0

170.711
136.236

92/35

1.484.900.000

1.481.900.000

1.281.891.000

200.009.000

0

0

200.009.000

- Environnement et conservation
de la nature :
Fonds Mina
- Politique de santé :
Fonds construction institutions hospitalières
- Enseignement
ARGO (Conseil autonome de
l’Enseignement communautaire) :
bâtiments scolaires
Enseignement subventionné infrastructure :
Officiel
Libre
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FEERR - Grandes entreprises

- Aide sociale :

personnes âgées

13709

Fonds construction institutions hospitalières

24/15

Fonds d’Assistance spéciale à la
Jeunesse

VFSIPH (Fonds flamand pour
l’Intégration sociale des Personnes
handicapées)

TOTAL GÉNÉRAL

Total B2

Primes

- Logement :

Total B1

Fonds flamand du Logement des
Familles nombreuses

15

16

16

VHM - Acquisition de propriété

- Logement :

16

19/13

22

VHM - Logements locatifs

- Logement :

B. Autorisations de contracter des
emprunts

Total A2

Droits de tirage Fonds d’Investissement

- Affaires intérieures

Société flamande de Distribution
d’Eau

- Famille et Environnement

- Fonds de Financement du Programme d’Urgence du Logement
social

-/60

97/40

maisons de repos

- Logement

92/35
92/35

résidences-services

Article

52.453.548.672

2.826.200.000

2.826.200.000

8.500.000.000

4.720.000.000

1.890.000.000

1.890.000.000

28.285.000.000

4.076.800.000

290.000.000

0

777.000.000

15.000.000

0

84.459.323.541

2.826.200.000

2.826.200.000

8.500.000.000

4.720.000.000

1.890.000.000

1.890.000.000

60.726.774.869

4.484.799.869

290.000.000

30.220.000.000

798.500.000

30.000.000

1.574.375.000

1.077.300.000

-2-

-10

Ajustée

Initiale

Affectation des autorisations

49.692.451.659

2.826.191.340

2.826.191.340

8.575.011.468

4.795.011.468

1.890.000.000

1.890.000.000

27.837.422.997

3.849.081.396

290.000.000

0

754.845.703

12.953.000

1.372.250.000

981.825.000

-3-

Autorisations
utilisées

34.841.883.350

8.660

8.660

0

0

0

0

32.889.351.872

635.718.473

0

30.220.000.000

43.654.297

17.047.000

202.125.000

95.475.000

-4-

Disponible

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75.011.468

0

0

75.011.468

75.011.468

-5-

Dépassement

Différence

32.913.001.823

0

0

0

0

0

0

31.153.318.473

635.718.473

0

30.220.000.000

0

0

202.125.000

95.475.000

-6-

A reporter

0

0

1.928.881.527

8.660

8.660

0

0

0

0

1.736.033.399

0

0

0

43.654.297

17.047.000

-7-

A annuler
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OFFICIELE BERICHTEN — AVIS OFFICIELS

VAST COMITE VAN TOEZICHT OP DE POLITIEDIENSTEN

COMITE PERMANENT
DE CONTRO
| LE DES SERVICES DE POLICE

[C − 98/21176]

[C − 98/21176]

Aanwerving van leden van de Dienst Enquêtes

Recrutement de membres du Service d’enquêtes

TWEEDE OPROEP TOT KANDIDATEN

DEUXIEME APPEL AUX CANDIDATS

Het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, opgericht bij wet
van 18 juli 1991, zal binnenkort overgaan tot de bijkomende aanwerving van 15 leden van de Dienst Enquêtes.
Functiebeschrijving :
De leden van de Dienst Enquêtes worden hoofdzakelijk belast met :
- de toezichtsonderzoeken die betrekking hebben op de politiediensten en dit onder toezicht en ten behoeve van het Vast Comité;
- met de gerechtelijke onderzoeken ten laste van leden van de
politiediensten en dit onder toezicht en ten behoeve van de bevoegde
magistraten.
Onder toezicht van het Hoofd van de Dienst Enquêtes dragen de
leden primair verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en het resultaat
van de onderzoeken. Zij dragen mede-verantwoordelijkheid voor de
ontwikkeling van het beleidsadvies. Autonoom en/of in teamverband
verricht het lid van de Dienst Enquêtes onderzoek naar thema’s en naar
ingrijpende gebeurtenissen in relatie tot de omgeving van politionele
diensten. Daaromtrent wordt analytisch gerapporteerd. Desgevallend
wordt overgegaan tot toetsing van de invulling en nakoming van de op
politie-functionarissen rustende verplichtingen. Evenzeer wordt onderzoek verricht naar de bedrijfsvoering binnen de politiediensten.
Functie-eisen :
Voorwaarden tot aanwerving :
De kandidaten moeten op de dag van hun indiensttreding :
1° een van de hierna aangeduide functies vervullen :
- hetzij lid zijn van een politie- of een inlichtingendienst zoals
opgesomd in artikel 3 van de wet van 18 juli 1991 (B.S. van 26 juli 1991)

Le Comité permanent de contrôle des services de police, créé par la
loi organique du 18 juillet 1991, procédera bientôt au recrutement
complémentaire de membres du Service d’enquêtes.
Description de la fonction :
Les membres du Service d’enquêtes sont essentiellement chargés :
- des enquêtes de contrôle relatives aux services de police et ceci sous
le contrôle et au bénéfice du Comité permanent;
- des enquêtes judiciaires à charge de membres des services de police
et ceci sous le contrôle et au bénéfice des magistrats compétents.

- hetzij ambtenaar zijn en een nuttige ervaring van ten minste vijf jaar
kunnen doen gelden in ambten die betrekking hebben op aktiviteiten
van politiediensten
2° geen effectief of plaatsvervangend lid zijn van een van de Vaste
Comités ingesteld bij de wet van 18 juli 1991.
De kandidaten moeten tot aanstelling voorgesteld worden door het
hoofd van de Dienst Enquêtes.
De kandidaten wier kandidatuur zal weerhouden worden zullen
door het Vast Comité uitgenodigd worden hun geschiktheid voor de
functie aan te tonen.
Functie-profiel :
Van het lid van de Dienst Enquêtes wordt verwacht dat hij/zij
beschikt over een academisch werk- en denkniveau en daarenboven
analytisch en pragmatisch is ingesteld. De rapportering over de
gevoerde onderzoeken vereist een behoorlijke taal- en schrijfvaardigheid. Maturiteit en verruimende denkvaardigheid zijn een must.
Discretie, beroepsernst, verantwoordelijkheidszin, betrouwbaarheid
en objectiviteit zijn onontbeerlijke kwaliteiten.
Zin voor diplomatie, evenals contact- en communicatievaardigheid
zijn veelal van groot belang. Bereidheid tot vervolmaking en openstaan
voor nieuwe werkmethodes en technologieën zijn evenzeer een noodzaak.
Statuut :
Vooralsnog gebeurt de indiensttreding van de leden van de Dienst
Enquêtes bij detachering of delegatie voor een hernieuwbare termijn
van vijf jaar.
De belanghebbenden zullen de wedde blijven ontvangen die hen
werd uitbetaald door hun oorspronkelijke dienst, verhoogd met een
detacherings- of delegatiepremie die jaarlijks bruto 239.359,-BEF, op
basis van index 100, bedraagt.
Ze zullen daarenboven in hun oorspronkelijk dienst hun rang, hun
anciënnniteit, hun rechten op pensioen en hun bevorderingsmogelijkheden behouden zonder dat een dergelijke bevordering evenwel van
ambtswege een einde zal stellen aan hun functie als leden van de Dienst
Enquêtes.

Sous l’autorité du Chef du Service d’enquêtes, les membres ont
comme responsabilité première la qualité et le résultat des enquêtes. Ils
sont également co-responsables de la formulation de l’avis à l’égard de
la politique à suivre. Autonome et/ou en équipe de deux, le membre du
Service d’enquêtes enquête sur des thèmes et des événements importants relatifs à l’environnement des services policiers. Il fait un
compte-rendu analytique à ce sujet. Le cas échéant, il procède à la
confrontation de l’exécution et du respect des devoirs qui pèsent sur les
fonctionnaires de police. Il enquête également sur l’aspect organisationnel au sein des services de police.
Exigences requises pour la fonction :
Conditions d’engagement :
Au jour de leur entrée en fonction, les candidats doivent :
1° remplir l’une des fonctions citées ci-après :
- soit être membre d’un service de police ou de renseignements tel
que repris à l’article 3 de la loi organique du 18 juillet 1991 (M.B. du
26 juillet 1991)
- soit être fonctionnaire et faire valoir une expérience d’au moins cinq
ans dans des fonctions relatives aux activités des services de police
2° ne pas être membre effectif ou suppléant d’un des Comités
permanents instaurés par la loi organique du 18 juillet 1991.
Les candidats doivent être proposés à la nomination par le chef du
Service d’enquêtes.
Les candidats dont la candidature sera retenue seront invités par le
Comité permanent à défendre leur aptitude pour la fonction.
Profil de la fonction :
On attend du membre du Service d’enquêtes qu’il/elle dispose d’un
niveau académique de travail et de réflexion et en outre qu’il/elle soit
doté(e) d’un esprit analytique et pragmatique. Le compte-rendu des
enquêtes menées exige une aptitude linguistique orale et écrite correcte.
La maturité et l’ouverture d’esprit sont essentielles.
Le sérieux professionnel, le sens des responsabilités, la discrétion, la
fiabilité et l’objectivité sont des qualités indispensables.
Le sens de la diplomatie, ainsi que la faculté de contact et de
communication ont une grande importance. La disposition au perfectionnement et l’ouverture à de nouvelles méthodes de travail et de
nouvelles technologies sont également indispensables.
Statut :
Jusqu’à présent, l’entrée en fonction des membres du Service
d’enquêtes se fait par détachement ou délégation pour un terme
renouvelable de cinq ans.
Les intéressés continueront à recevoir le salaire qu’ils perçoivent de
leur service d’origine, augmenté d’une prime de détachement ou de
délégation qui s’élève annuellement à un montant brut de 239.359 fb.
sur la base de l’index 100.
En outre, ils conserveront dans leur service d’origine, leur grade, leur
ancienneté, leurs droits à la pension et leurs possibilités de promotion
sans qu’une telle promotion ne mette toutefois un terme à leur fonction
en qualité de membres du Service d’enquêtes.
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De leden van de Dienst Enquêtes zullen geen andere functies
uitoefenen.
Inzending van de kandidaturen :
De kandidatuurstellingen moeten samen met een curriculum vitae
aangetekend aan de Voorzitter van het Vast Comité van Toezicht op de
Politiediensten, Wetstraat 52, 1040 Brussel gezonden worden, ten laatste
op 31 mei 1998.
De kandidaten worden verzocht bij hun kandidatuurstelling een
getuigschrift uitgaande van hun administratieve overheid te voegen,
waaruit hun vereiste aanwervingsvoorwaarden blijken.
Inlichtingen :
Geı̈nteresseerde kandidaten wordt de gelegenheid geboden om met
het oog op het inwinnen van bijkomende inlichtingen, de Dienst
Enquêtes te 1040 Brussel, Wetstraat 52 (parkeermogelijkheid) te bezoeken en dit terloops de sollicitatietermijn, op dinsdag en donderdag
tussen 9 en 12 uur en op maandag tussen 13 en 16 uur.

Les membres du Service d’enquêtes n’exerceront aucune autre
fonction, sauf autorisation expresse du Comité.
Envoi des candidatures :
Les candidatures accompagnées d’un curriculum vitae doivent être
envoyées au Comité permanent de contrôle des services de police, rue
de la Loi 52 à 1040 Bruxelles, à l’attention du Président, et ceci au plus
tard pour le 31 mai 1998.
Les candidats sont priés de joindre à leur candidature une attestation
de leur autorité administrative qui fait apparaı̂tre les conditions
d’engagement requises.
Renseignements :
La possibilité est offerte aux candidats intéressés par le poste
d’obtenir des renseignements complémentaires en se rendant au
Service d’enquêtes à 1040 Bruxelles, rue de la Loi 52 (possibilité de
parking) et ceci au cours de la période de recrutement, soit au plus tard
le 31 mai 1998, les mardi et jeudi entre 9 et 12 heures et le lundi entre
13 et 16 heures.

*
MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN
[98/11150]

[98/11150]

Prijzen van de elektrische energie voor de maand april 1998

Prix de l’énergie électrique pour le mois d’avril 1998

De parameters NC en NE voorzien bij de ministeriële besluiten van
16 mei 1977 en 6 september 1994 houdende reglementering van
respectievelijk de prijzen voor elektrische energie laagspanning en
hoogspanning zijn voor de maand april 1998 vastgesteld op de
volgende waarden :

Les paramètres NC et NE prévus par les arrêtés ministériels des
16 mai 1977 et 6 septembre 1994 portant réglementation respectivement
des prix de l’énergie électrique en basse tension ainsi que de ceux en
haute tension sont, pour le mois d’avril 1998, fixés aux valeurs ci-après :

NC = 1,0400

NC = 1,0400

NE = 1,2155

NE = 1,2155

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN

OFFICE DE CONTRÔLE DES ASSURANCES
[98/41304]

[98/41304]

Hypothecaire kredieten. — Veranderlijkheid der rentevoeten. —
Referte-indexen. — Artikel 9, § 1 van de wet van 4 augustus 1992 op
het hypothecair krediet. — Bericht

Crédits hypothécaires. — Variabilité des taux d’intérêt. — Indices de
référence. — Article 9, § 1er de la loi du 4 août 1992 relative au
crédit hypothécaire. — Avis

De lijst der referte-indexen van de maand april 1998 is samengesteld
als volgt :
Index A (schatkistcertif. 12 maand) : 3,777
Index B (lineaire obligaties 2 jaar) : 4,095
Index C (lineaire obligaties 3 jaar) : 4,264
Index D (lineaire obligaties 4 jaar) : 4,469
Index E (lineaire obligaties 5 jaar) : 4,559

La liste des indices de référence du mois d’avril 1998 est composée
comme suit :
Indice A (certif. de trésor 12 mois) : 3,777
Indice B (obligations linéaires 2 ans) : 4,095
Indice C (obligations linéaires 3 ans) : 4,264
Indice D (obligations linéaires 4 ans) : 4,469
Indice E (obligations linéaires 5 ans) : 4,559

*
MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

MINISTERE DE L’INTERIEUR

[C − 98/00291]

[C − 98/00291]

Rijkswacht. — Aanwerving van contractuele personeelsleden. —
(Koninklijk besluit van 24 mei 1994, Belgisch Staatsblad van
24 juni 1994)

Gendarmerie. — Recrutement de membres du personnel contractuel
(Arrêté royal du 24 mai 1994, Moniteur belge du 24 juin 1994)

De rijkswacht werft een Nederlandstalige socioloog, een Franstalige
pedagoog, een Nederlandstalige en een Franstalige vertaler-tolk, een
Nederlandstalige jurist, drie Nederlandstalige of Franstalige technici,
twee Nederlandstalige directiesecretarissen, een Nederlandstalige of
Franstalige fotograaf en een Franstalige verpleegassistent aan op
contractuele basis.
De thans vacante bedieningen staan open voor zowel mannelijke als
vrouwelijke kandidaten. Het betreft arbeidsovereenkomsten van onbepaalde duur voor een weekprestatie van 38 uren.
1. Algemene voorwaarden :
- Belg zijn of onderdaan van een ander land van de Europese Unie.
- Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de
beoogde bediening.
- De politieke en burgerlijke rechten genieten.
- Aan de wettelijke verplichtingen inzake de dienstplicht hebben
voldaan.

La gendarmerie engage sur base contractuelle un sociologue néerlandophone, un pédagogue francophone, un traducteur-interprète
francophone et un néerlandophone, un juriste néerlandophone, trois
techniciens francophones et néerlandophones, deux secrétaires de
rédaction néerlandophones, un photographe néerlandophone ou francophone et un hospitalier francophone.
Les fonctions actuellement vacantes sont accessibles tant aux candidats masculins que féminins. Il s’agit de contrats de travail à durée
indéterminée avec prestation hebdomadaire de 38 heures.
1. Conditions générales :
- Etre Belge ou ressortissant d’un autre pays de l’Union européenne.
- Avoir une conduite compatible avec les exigences de l’emploi visé.
- Jouir des droits civils et politiques.
- Avoir satisfait aux obligations légales en matière de milice.
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- Houder zijn van het diploma of studiegetuigschrift dat overeenstemt met de bekwaamheid die vereist is om de beoogde bediening te
vervullen.
De studenten die, tijdens het academiejaar 1997-1998, het laatste jaar
van de studiën volgen voor het bekomen van het vereiste diploma
worden eveneens aanvaard. Zij kunnen echter slechts worden
aangeworven wanneer zij het vereiste diploma hebben behaald.
- De lichamelijke geschiktheid bezitten die vereist is om de beoogde
bediening te vervullen.
- Op de datum van aanwerving ten minste 18 jaar oud zijn.
2. Bijzondere voorwaarde :
De kandidaten zullen worden onderworpen aan een selectie onder
de vorm van tests en/of een interview.
Een eerste evaluatie kan gebeuren op basis van het kandidatuurdossier.
3. Kandidaturen :
De kandidatuurdossiers zullen als volgt worden samengesteld :
- sollicitatiebrief met vermelding van de beoogde bediening;
- het wedstrijdnummer en het nummer van het Rijksregister;
- curriculum vitae;
- kopie van het diploma;
- recent bewijs van goed gedrag en zeden.
Zij dienen aangetekend toegezonden te worden aan : Rijkswacht,
Algemeen Commando, Algemene Directie van het Personeelsbeheer,
Directie van het Burgerpersoneel, Fritz Toussaintstraat 47, 1050 Brussel.
Uiterste inschrijvingsdatum : 22 mei 1998.
Inlichtingen : Tel : 02/642 61 63 - 02/642 61 57.
4. Opengestelde bedieningen :
4.1. Een Nederlandstalige socioloog (niveau 1)
Wedstrijdnummer : 9804 A.
Functiebeschrijving :
Het algemeen commando van de rijkswacht bijstaan in het domein
van het multiculturalisme, meer bepaald :
- bijstand aan rijkswachters op het terrein bij hun kontakten met
multiculturele gemeenschappen;
- bijstand bij opleidingsprogramma’s;
- contacten met multiculturele gemeenschappen en vooral met
jongeren;
- verbetering van middelen voor multiculturele conflictbeheersing;
- creëren en ontwikkelen van een ruimte voor communicatie en
onderhandelen met multiculturele gemeenschappen.
Vereisten :
Houder zijn van een licentie in de sociologie of aanverwante
wetenschap (antropologie, islamologie, slavistiek, sociale geografie,...).
Een goede terreinkennis hebben inzake het multiculturalisme.
Een goede kennis hebben van de Franse en Duitse taal.
Kennis hebben van het gebruik van de PC (vooral tekstverwerking).
In het bezit zijn van het rijbewijs B.
Een goede kennis hebben van de Oosteuropese gemeenschappen is
een pluspunt.
Wedde :
De wedde wordt vastgesteld in de weddeschaal 10A (F 988 324 tot
F 1 535 333 aan de huidige indexcoëfficiënt).
Plaats van de vacature : Brussel.
4.2. Een Franstalige pedagoog (niveau 1)
Wedstrijdnummer : 9804 B.
Functiebeschrijving :
De ontwikkeling van nieuwe opleidingen begeleiden en coördineren
op methodologisch vlak, opdat de behoeftenanalyse, het bepalen van
doelstellingen, de selectie van inhouden, de programmatie, enz., op een
doeltreffende en efficiënte wijze zou worden uitgevoerd.
De opleiders en de opleidingsverantwoordelijken begeleiden en
adviseren op pedagogisch en didactisch vlak met het oog op de goede
voorbereiding en realisatie van de opleidingsacties.
Allerlei onderwijsvernieuwingen initiëren en implementeren om de
opleiding voortdurend aan te passen aan ontwikkelingen in de
organisatie en/of in de maatschappij.
De auteurs van schriftelijk studiemateriaal procesbegeleiding en
advies geven, opdat hun cursussen niet alleen inhoudelijk correct, maar
ook goed leesbaar en didactisch aangepast zouden zijn.
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- Etre en possession du diplôme ou certificat d’études qui correspond
à l’aptitude requise pour occuper l’emploi visé.
Les étudiants qui, durant l’année académique 1997-1998, suivent la
dernière année pour l’obtention du diplôme requis sont également
admis. Ils ne pourront toutefois être appelés en service que lorsqu’ils
auront obtenu ce titre d’études.
- Posséder l’aptitude physique requise pour l’exercice de la fonction
visée.
- Avoir au minimum 18 ans à la date de l’engagement.
2. Condition particulière :
Les candidats seront soumis à une sélection sous la forme de tests
et/ou d’une interview.
Une première évaluation peut se faire sur base du dossier de
candidature.
3. Candidatures :
Les dossiers de candidature doivent être composés des documents
suivants :
- lettre de sollicitation avec désignation de la fonction souhaitée;
- le numéro de concours et la mention du numéro de registre national;
- curriculum vitae;
- copie du diplôme;
- certificat récent de bonnes conduite, vie et moeurs.
Ils seront envoyés par recommandé à : Gendarmerie, Commandement Général, Direction Générale de la Gestion du Personnel, Direction
du Personnel Civil, Rue Fritz Toussaint 47, 1050 Bruxelles.
Date limite d’inscription : le 22 mai 1998.
Renseignements : Tel : 02/642 61 63 - 02/642 61 57.
4. Emplois vacants :
4.1. Un sociologue néerlandophone (niveau 1)
Numéro de concours : 9804 A.
Description de la fonction :
Assister le commandement général de la gendarmerie dans le
domaine du multiculturalisme, plus spécifié :
- assistance aux gendarmes de terrain dans leurs relations avec les
populations multiculturelles;
- assistance aux programmes de formation;
- contacts avec les communautés multiculturelles et surtout avec les
jeunes;
- amélioration des moyens de gestion de conflits multiculturels;
- créer ou développer un espace de communication et de négociation
avec des personnes issues de populations multiculturelles.
Exigences :
Etre titulaire d’un diplôme de licencié en sociologie ou d’un diplôme
d’une science apparentée (anthropologie, islamologie, slavistique,
géographie sociale,...).
Avoir une bonne expérience de terrain au niveau du multiculturalisme.
Avoir une bonne connaissance de la langue française et allemande.
Avoir une connaissance de l’usage du PC (principalement traitement
de texte).
Etre en possession du permis de conduire de la catégorie B.
Avoir une bonne connaissance des populations de l’Europe de l’Est
est un plus.
Traitement :
Le traitement est fixé à l’échelle barémique 10A ( F 988 324 à
F 1 535 333 au coefficient d’indexation actuel).
Lieu où l’emploi est vacant : Bruxelles.
4.2. Un pédagogue francophone (niveau 1)
Numéro de concours : 9804 B.
Description de la fonction :
Accompagner et coordonner d’une manière méthodologique le
développement de nouvelles formations afin de faire exécuter d’une
manière efficace et efficiente les analyses des besoins, la détermination
des buts, la sélection des contenus, la programmation, etc.
Accompagner et conseiller sur le plan pédago-didactique les instructeurs et les responsables de la formation, dans le but d’une bonne
préparation et réalisation des actions de formation.
Initier et implémenter des renouvellements d’enseignement afin
d’adapter en permanence la formation aux développements dans
l’organisation et/ou dans la société.
Assurer l’accompagnement de processus et donner des avis aux auteurs
de matériel d’étude écrit afin que leurs cours ne soient pas seulement
corrects dans le contenu mais soient aussi lisibles et adaptés didactiquement.
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Behoeftenanalyses uitvoeren opdat opleidingen tegemoet zouden
komen aan reële functioneringsproblemen en het rendement van
opleidingen evalueren met het oog op eventuele aanpassingen.
Sporadisch opleidingen verstrekken in de pedagogische en psychologische domeinen aan de opleiders.
Een aantal administratieve en organisatorische taken uitvoeren
(nota’s en artikels schrijven, vergaderingen beleggen, gasten ontvangen, spreekbeurten houden,...).
Vereisten :
Houder zijn van een diploma van licentiaat in de psychologische of
pedagogische wetenschappen, bij voorkeur in de studierichting ″onderwijskunde″.
In het bezit zijn van het rijbewijs B.
Een praktische kennis van het Nederlands en het Engels is een
belangrijke meerwaarde.
Ervaring hebben in de genoemde domeinen is een pluspunt.
Wedde :
De wedde wordt vastgesteld in de weddeschaal 10A ( F 988 324 tot
F 1 535 333 aan de huidige indexcoëfficiënt).
Plaats van de vacature : Brussel.
4.3. Een Nederlandstalige en een Franstalige vertaler-tolk NederlandsFrans (niveau 1).
Wedstrijdnummer : 9804 C.
Functiebeschrijving :
Betrokkenen zullen moeten instaan voor de vertalingen van diverse
berichten, nota’s, studies en reglementen.
Zij kunnen tevens belast worden met vooral de simultaan-vertaling
van het Frans naar het Nederlands en omgekeerd.
Vereisten :
Houder zijn van een diploma van licentiaat vertaler-tolk of ten
minste van licentiaat vertaler.
Kennis hebben van het gebruik van de PC (vooral tekstverwerking).
In het bezit zijn van het rijbewijs B.
Wedde :
De wedde wordt vastgesteld in de weddeschaal 10A (F 988 324 tot
F 1 535 333 aan de huidige indexcoëfficiënt).
Plaats van de vacatures : Brussel, Algemeen Commando en district
Brussel.
4.4. Een Nederlandstalige jurist (niveau 1)
Wedstrijdnummer : 9804 D.
Functiebeschrijving :
Optreden als technisch raadgever van de districtscommandant van
Brussel in het domein van het beheer van het personeel.
Verstrekken van juridische adviezen in de domeinen van het
personeelsbeheer.
Vereisten :
Houder zijn van een diploma van licentiaat in de rechten.
Kennis hebben van het gebruik van de PC (vooral tekstverwerking).
Een goede kennis hebben van de Franse taal.
In het bezit zijn van het rijbewijs B.
Een ervaring als jurist in een dienst van het personeelsbeheer is een
pluspunt.
Wedde :
De wedde wordt vastgesteld in de weddeschaal 10A (F 988 324 tot
F 1 535 333 aan de huidige indexcoëfficiënt).
Plaats van de vacature : Brussel.
4.5. Drie Nederlandstalige of Franstalige technici (niveau 2+)
Wedstrijdnummer : 9804 E.
Functiebeschrijving :
In de schoot van een kleine groep technici, zullen deze personeelsleden belast worden met de deelneming aan de verwezenlijking van
projecten van het type ″research & development″.
Vereisten :
Houder zijn van een diploma van graduaat in de informatica of in de
electronica of in de telecommunicatie.
Een praktische kennis hebben van een andere taal (Nederlands of
Frans).
Communicatievaardig zijn en openstaan voor dienstverlening.
Een zekere flexibiliteit en beschikbaarheid is gewenst.
Alleen en in teamverband kunnen werken.

Effectuer des analyses des besoins afin que les formations correspondent aux problèmes réels de fonctionnement et évaluer le rendement
des formations en vue d’une modification éventuelle.
Dispenser sporadiquement des formations dans le domaine
pédagogique et psychologique aux instructeurs.
Exécuter un nombre de tâches administratives et d’organisation
(écrire des notes et des articles, fixer des réunions, recevoir des invités,
faire des allocutions,...).
Exigences :
Etre titulaire d’un diplôme de licencié en science pédagogique, de
préférence dans l’orientation ″enseignement″.
Etre en possession du permis de conduire de la catégorie B.
Une connaissance pratique du néerlandais et de l’anglais est une
plus-value considérable.
Avoir de l’expérience dans les domaines évoqués est un plus.
Traitement :
Le traitement est fixé à l’échelle barémique 10A ( F 988 324 à
F 1 535 333 au coefficient d’indexation actuel).
Lieu où l’emploi est vacant : Bruxelles.
4.3. Un traducteur-interprète francophone et un néerlandophone
Français-Néerlandais (niveau 1).
Numéro de concours : 9804 C.
Description de la fonction :
Les intéressés seront chargés de la traduction de divers avis, notes,
études et règlements.
Ils seront également chargés de la traduction simultanée du français
vers le néerlandais et inversement.
Exigences :
Etre titulaire d’un diplôme de licencié traducteur-interprète ou au
minimum de licencié traducteur.
Avoir une connaissance de l’usage du PC (surtout traitement de
texte).
Etre en possession du permis de conduire de la catégorie B.
Traitement :
Le traitement est fixé à l’échelle barémique 10A (F 988 324 à
F 1 535 333 au coefficient d’indexation actuel).
Lieu où les emplois sont vacants : Bruxelles, le Commandement
Général et le district de Bruxelles.
4.4. Un juriste néerlandophone (niveau 1)
Numéro de concours : 9804 D.
Description de la fonction :
Assister le commandant de district de Bruxelles, en tant que
conseiller technique, dans le domaine de la gestion du personnel.
Fournir des avis juridiques dans les domaines afférents à la gestion
du personnel.
Exigences :
Etre titulaire d’un diplôme de licencié en droit.
Avoir une connaissance de l’usage du PC (surtout traitement de
texte).
Avoir une bonne connaissance du français.
Etre en possession du permis de conduire de la catégorie B.
Une expérience de juriste dans un service de gestion du personnel est
un avantage.
Traitement :
Le traitement est fixé à l’échelle barémique 10A (F 988 324 à
F 1 535 333 au coefficient d’indexation actuel).
Lieu où l’emploi est vacant : Bruxelles.
4.5. Trois techniciens francophones ou néerlandophones (niveau 2+)
Numéro de concours : 9804 E.
Description de la fonction :
Au sein d’une petite équipe de techniciens, ces membres du
personnel seront chargés de participer à la réalisation de projets de type
″research & development″.
Exigences :
Etre titulaire d’un diplôme de gradué en informatique ou en
électronique ou en télécommunications.
Avoir la connaissance pratique d’une autre langue (français ou
néerlandais).
Les candidats doivent être dotés d’une facilité de communication et
être disposés à rendre service.
Une certaine flexibilité et disponibilité sont souhaitées.
Savoir travailler individuellement et en équipe.
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In het bezit zijn van het rijbewijs B.
Een goede kennis hebben van het Engels en/of het Duits is een
pluspunt.
Professionele ervaring in het domein van de ″R & D″ is een pluspunt.
Wedde :
De wedde wordt vastgesteld in de weddeschaal 26G (F 785 532 tot
F 1 186 585 aan de huidige indexcoëfficiënt).
Plaats van de vacature : Brussel.
4.6. Twee Nederlandstalige directiesecretarissen (niveau 2+)
Wedstrijdnummer : 9804 F.
Functiebeschrijving :
Inrichten en opvolgen van de administratie en het secretariaat op het
niveau van een rijkswachtdistrict of gelijkgesteld niveau.
Vereisten :
Houder zijn van een diploma van gegradueerde directiesecretariaat.
Kennis hebben van het gebruik van de PC (vooral tekstverwerking).
In het bezit zijn van het rijbewijs B.
Voor het veiligheidsdetachement nationale luchthaven Zaventem is
een praktische kennis van het Engels een pluspunt.
Wedde :
De wedde wordt vastgesteld in de weddeschaal 26B (F 688 296 tot
F 1 073 903 aan de huidige indexcoëfficiënt).
Plaats van de vacatures : rijkswachtdistrict Leuven en veiligheidsdetachement nationale luchthaven Zaventem.
4.7. Een Nederlandstalige of Franstalige fotograaf (niveau 2+)
Wedstrijdnummer : 9804 G.
Functiebeschrijving :
De Pers-, Public relations- en Communicatiedienst van de rijkswacht
bijstaan op het fotografisch domein, onder meer :
- het nemen en ontwikkelen van foto’s;
- het maken van composities;
- het verzorgen van de grafische vormgevingen.
Voor het uitvoeren van deze opdrachten is het noodzakelijk af en toe
’s nachts en/of tijdens het weekend prestaties te verrichten.
Vereisten :
Houder zijn van een diploma van gegradueerde in fotografie en
infografiek.
Kennis hebben van het gebruik van de PC.
Zin hebben voor grafisme en opmaak.
Creatief zijn.
Alleen en in teamverband kunnen werken.
In het bezit zijn van het rijbewijs B.
Ingevolge de aard van de dienstbetrekking is een zekere nood aan
variabiliteit in de arbeidstijd vereist.
Een goede kennis van de computersoftware : Quark X-press 3.2,
Photoshop 4.0 en Illustrator 5.5 voor Mac is een pluspunt.
Tweetalig (N-F) zijn of een goede kennis hebben van een andere taal
(Frans of Nederlands), is een pluspunt.
Wedde :
De wedde wordt vastgesteld in de weddeschaal 26B (F 688 296 tot
F 1 073 903 aan de huidige indexcoëfficiënt).
Plaats van de vacature : Brussel.
4.8. Een Franstalige verpleegassistent (niveau 2)
Wedstrijdnummer : 9804 H.
Functiebeschrijving :
Technische verrichtingen en administratieve taken verrichten in het
raam van de curatieve of preventieve geneeskunde van de cel van de
medische dienst te Aarlen.
Vereisten :
Houder zijn van een diploma A2 in de verpleegkunde of
gelijkgesteld diploma.
Kennis hebben van het gebruik van de PC (vooral tekstverwerking).
In het bezit zijn van het rijbewijs B.
Een ervaring bij een medische dienst of geneesheer is een pluspunt.
Wedde :
De wedde wordt vastgesteld in de weddeschaal 20C (F 694 895 tot
F 1 094 619 aan de huidige indexcoëfficiënt).
Plaats van de vacature : Aarlen.
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Etre en possession du permis de conduire de la catégorie B.
Une bonne connaissance de l’anglais et/ou l’allemand est un plus.
Une expérience professionnelle dans le domaine de la ″R & D″ est un
plus.
Traitement :
Le traitement est fixé à l’échelle barémique 26G (F 785 532 à
F 1 186 585 au coefficient d’indexation actuel).
Lieu où les emplois sont vacants : Bruxelles.
4.6. Deux secrétaires de direction néerlandophones (niveau 2+)
Numéro de concours : 9804 F.
Description de la fonction :
Organiser et assurer le suivi de l’administration ainsi que le
secrétariat au niveau du district de gendarmerie ou niveau équivalent.
Exigences :
Etre titulaire d’un diplôme de gradué en secrétariat de direction.
Avoir une connaissance de l’usage du PC (surtout traitement de
texte).
Etre en possession du permis de conduire de la catégorie B.
Pour le détachement de sécurité de l’aéroport national de Zaventem,
une connaissance pratique de l’anglais est un plus.
Traitement :
Le traitement est fixé à l’échelle barémique 26B (F 688 296 à
F 1 073 903 au coefficient d’indexation actuel).
Lieu où les emplois sont vacants : le district de Louvain et le
détachement de sécurité de l’aéroport national de Zaventem.
4.7. Un photographe francophone ou néerlandophone (niveau 2+)
Numéro de concours : 9804 G.
Description de la fonction :
Assister le service Presse, Relations publiques et Communications de
la gendarmerie dans le domaine photographique, entre autre :
- la prise et le développement de photos;
- faire des compositions;
- prendre soin du modelage graphique.
Pour l’exécution de ces devoirs, il est nécessaire de faire de temps à
autre des prestations de nuit et/ou de week-end.
Exigences :
Etre titulaire d’un diplôme de gradué en photographie et infographique.
Avoir une connaissance de l’usage du PC.
Avoir le sens du graphisme et la mise en page.
Etre créatif.
Savoir travailler individuellement et en équipe.
Etre en possession du permis de conduire de la catégorie B.
Suite au caractère de l’emploi une certaine nécessité de variabilité
dans le temps de travail est exigé.
La bonne connaissance du logiciel : Quark X-press 3.2, Photoshop 4.0
et Illustrator 5.5 pour Mac est un plus.
Etre bilingue (F-N) ou avoir une bonne connaissance d’une autre
langue (néerlandais ou français), est un plus.
Traitement :
Le traitement est fixé à l’échelle barémique 26B (F 688 296 à
F 1 073 903 au coefficient d’indexation actuel).
Lieu où l’emploi est vacant : Bruxelles.
4.8. Un hospitalier francophone (niveau 2)
Numéro de concours : 9804 H.
Description de la fonction :
Exécuter des actes techniques et tâches administratives dans le cadre
des activités de médecine curative ou préventive de la cellule du service
médical d’Arlon.
Exigences :
Etre titulaire d’un diplôme A2 d’infirmier ou équivalent.
Avoir une connaissance de l’usage du PC (surtout traitement de
texte).
Etre en possession du permis de conduire de la catégorie B.
Une expérience dans un service médical ou chez un médecin est un
plus.
Traitement :
Le traitement est fixé à l’échelle barémique 20C (F 694 895 à
F 1 094 619 au coefficient d’indexation actuel).
Lieu où l’emploi est vacant : Arlon.
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GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

[98/41103]

Departement Algemene Zaken en Financiën
SAMENVATTING VAN DE MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND
Toestand op 31 maart 1998
(in miljoenen F)

Titel A. — Oorsprong van de schuld
Afdeling I. − Netto te financieren saldo
1. Netto te financieren saldo van vorige jaren : − 132 671
2. Netto te financieren saldo van het lopend jaar :
Vorige maanden 1998
−

Maart 1998
−

3 maanden 1998
−

Kasontvangsten .................................................................................................

96 679

46 414

143 093

Kasuitgaven .......................................................................................................

99 409

37 557

136 966

Thesaurieverrichtingen ....................................................................................

0

0

0

2 730

8 857

6 127

Netto te financieren saldo ...............................................................................

−

Totaal 1 + 2 ........................................................................................................

−

126 544

Afdeling II. − Kasoverschotten
Lopend jaar
−

Totaal
−

a. Beleggingen....................................................................................................

0

0

b. Zichtrekening ................................................................................................

0

0

Totaal...................................................................................................................

0

0

Afdeling III. − Nominale stand van de indirecte schuld omgezet in directe schuld
Vorige jaren
−

Lopend jaar
−

43 001

Totaal
−

0

43 001

Titel B. − Nominale stand van de schuld
Vorige jaren
−
a. Geconsolideerde schuld.....................................................................................
b. Middelkorte schuld (van 1 maand tot 1 jaar) ...............................................
Discontoverrichtingen ........................................................................................

Aflossingen
−

147 362

−

12 528

10 388

−

11 500

−

Lopend jaar
−
1 000
15 000
−

168

Totaal
−
135 834
13 888

223

209

−

182

c. Vlottende schuld (max. 1 maand) ...................................................................

0

0

11 500

11 500

d. Zichtrekening ......................................................................................................

(18 140)

0

8 500

8 500

e. Totaal.....................................................................................................................

157 527

− 23 819

35 832

169 540

Titel C. − Thesaurie- en ordeverrichtingen zonder invloed op het N.F.S.
Vorige jaren
−
5

Lopend jaar
−
0

Totaal
−
5
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Samenvatting
Afdeling I ...................................................................................

126 544

Afdeling II..................................................................................

0

Afdeling III ................................................................................

43 001

Titel B

169 540

Titel A .........................................................................................

169 545

Titel C

5

Totaal...........................................................................................

169 545

Totaal

169 545

Uitvoering van de begroting
(ontvangsten op aanrekeningsbasis)
(uitgaven op ordonnanceringsbasis)
1. Uitvoering van de begroting 1997 in 1998
Jaar
1997
−
Algemene ontvangsten ....................................................................................

540 134

Maand
03.1998
−

3 maanden
1998
−

Totaal
−

−

7 042

547 176

Geaffecteerde ontvangsten ..............................................................................

5 653

−

561

6 214

Geconsolideerde leningen 1997......................................................................

10 000

−

−

10 000

Algemeen totaal ontvangsten .........................................................................

555 787

−

7 603

563 390

Algemene uitgaven ..........................................................................................

532 420

930

6 389

538 809

Geaffecteerde uitgaven.....................................................................................

1 401

−

−

1 401

Aflossingen van overheidsschuld ..................................................................

23 137

−

−

23 137

Algemeen totaal uitgaven ...............................................................................

556 958

930

6 389

563 347

2. Uitvoering van de begroting 1998

Algemene ontvangsten ..............................................................................................................................

Maand
03.1998
−

3 maanden
1998
−

48 529

137 115

Geaffecteerde ontvangsten ........................................................................................................................

−

1

Geconsolideerde leningen 1997................................................................................................................

−

1 000

Algemeen totaal ontvangsten ...................................................................................................................

48 529

138 116

Algemene uitgaven ....................................................................................................................................

38 929

191 731

Geaffecteerde uitgaven...............................................................................................................................

37

105

Aflossingen van overheidsschuld ............................................................................................................

−

−

Algemeen totaal uitgaven .........................................................................................................................

38 966

191 836

Maand
03.1998
−

3 maanden
1998
−

−
46 414

−
143 093

46 414

143 093

1 391
36 166

9 980
126 986

37 557

136 966

Uitvoering van de begroting op kasbasis

1. Ontvangsten − vorige jaren ...............................................................................................................
− lopend jaar .................................................................................................................

2. Uitgaven

− vorige jaren ...............................................................................................................
− lopend jaar .................................................................................................................
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Maand
03.1998
−

3 maanden
1998
−

3. Kasresultaat.............................................................................................................................................

8 857

6 127

4. Andere verrichtingen ............................................................................................................................

−

−

5. Netto te financieren saldo (3 + 4)........................................................................................................

8 857

6 127

6. Werkelijke schuldvariatie (= 5)............................................................................................................

8 857

6 127

7. Aflossingen van de schuld ...................................................................................................................

− 5 000

− 12 528

8. Bruto te financieren saldo (5 + 7) .......................................................................................................

3 857

− 6 401

ONTVANGSTEN VLAAMSE GEMEENSCHAP 1998

(Realisaties versus ramingen)
Maand : maart 1998
Raming
−

Realisatie
−

1. Gewestelijke belastingen
Registratierechten ...............................................................................................................

945

Spelen en weddenschappen..............................................................................................

105

Automatische ontspanningstoestellen.............................................................................

43

Openingsbelasting ..............................................................................................................

65

Successierechten ..................................................................................................................

1 396

Onroerende voorheffing.....................................................................................................

59

Verkeersbelasting ................................................................................................................

p.m.

Subtotaal 1 ...............................................................................................

2 154

2 613

Personenbelasting ...............................................................................................................

7 894

7 894

B.T.W. ....................................................................................................................................

17 288

17 288

Personenbelasting ...............................................................................................................

17 039

17 039

Subtotaal 2 + 3 ........................................................................................

42 221

42 221

4. Gemeenschapsbelastingen........................................................................................................

111

575

5. Trekkingsrechten (art. 35 BW 16.1.1989)................................................................................

−

−

6. Univers. onderwijs buitenl. studenten (art. 62 BW 16.1.1989) ..........................................

31

61

7. Nationaal Waarborgfonds Schoolgebouwen (art. 73, § 2, BW 16.1.1989)........................

32

−

8. Andere ontvangsten ..................................................................................................................

1 172

944

9. Autonoom kasbeheer ................................................................................................................

−

−

Algemeen totaal ..............................................................................................................................

45 721

46 414

2. Gedeelde belastingen (Gemeenschap)

3. Samengevoegde belastingen (Gewest)
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REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST
MINISTERE WALLON DE L’EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS
[C − 27281]

4 MARS 1998. — Circulaire relative aux dépôts de bois sur les dépendances des routes de la Région
Considérant que le régime d’autorisation des dépôts de bois sur les dépendances des routes de la Région, tel que
prévu par les circulaires n° 356 du 2 juin 1930 relative aux redevances pour occupation du domaine public le long des
routes de l’Etat et ses modifications subséquentes et n° B.R.A. 16-2 du 10 juin 1952 relative aux dépôts de bois sur les
dépendances de l’Etat est obsolète et ne répond plus aux exigences de bonne gestion de la voirie,
J’ai décidé ce qui suit :
1. A dater de l’entrée en vigueur de la présente circulaire, l’autorisation de tout dépôt de bois sur les dépendances
des routes régionales doit être subordonnée aux avis préalables positifs du gestionnaire de la voirie et des autorités
communales concernées.
Les dépôts seront autorisés à titre gratuit par les Directions territoriales concernées. Aucun dépôt ne pourra
toutefois être autorisé pour une durée supérieure à un mois. Cette période est renouvelable une seule fois.
2. Les autorisations de dépôt seront subordonnées à la constitution d’un cautionnement par le demandeur. Ce
cautionnement est destiné à garantir la remise en bon état des lieux à la fin de la période d’autorisation. Ce
cautionnement sera constitué sous la forme d’un chèque bancaire. Son montant sera de 400 francs par mètre carré
occupé.
Il sera spécifié dans les autorisations de dépôt que le cautionnement sera restitué à la fin de la période
d’autorisation si les lieux sont remis dans l’état dans lequel ils se trouvaient avant le dépôt. Dans le cas contraire, le
cautionnement sera prélevé d’office et ce, à concurrence du montant nécessaire pour effectuer les réparations
indispensables.
Si toutefois, le montant des interventions de remise en état était supérieur à celui du cautionnement, celles-ci
seraient mises à charge de l’occupant et calculées par application des barèmes de travail pour le personnel et les engins
de l’Administration définis dans chaque bail d’entretien de district.
3. Les autorisations de dépôt indiqueront l’endroit où l’entreposage des bois est autorisé.
L’Administration veillera en outre à indiquer cet endroit sur place aux bénéficiaires et à dresser préalablement à
la constitution du dépôt un état des lieux contradictoire.
4. Les autorisations de dépôt indiqueront les mesures de sécurité éventuelles à respecter par les déposants
(éclairage, signalisation, hauteur maximum du dépôt, calage du bois, etc.). Elles mentionneront que les déposants
resteront responsables de tout accident ou dommage imputable à la présence du dépôt, nonobstant la délivrance de
l’autorisation. Elles attireront l’attention des bénéficiaires sur le fait que tout dépôt non autorisé ou non conforme aux
conditions imposées pourra donner lieu à des poursuites conformément aux dispositions du décret du 27 janvier 1998
instituant une police de la conservation du domaine public routier régional et en réglementant les conditions d’exercice.
5. Sont abrogées :
- la circulaire n° 356 du 2 juin 1930 relative aux redevances pour occupation du domaine public le long des routes
de l’Etat et ses modifications subséquentes en tant qu’elles concernent les dépôts de bois;
- la circulaire n° B.R.A. 16-2 du 10 juin 1952 relative aux dépôts de bois sur les dépendances des routes de l’Etat.
Namur, le 4 mars 1998.
Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Equipement et des Transports,
M. Lebrun.

ÜBERSETZUNG
WALLONISCHES MINISTERIUM FÜR AUSRÜSTUNG UND TRANSPORTWESEN
[C − 27281]

4. MÄRZ 1998 - Rundschreiben über die Lagerung von Holz auf den Nebenanlagen der Straßen der Region
In der Erwägung, daß die Genehmigungsregelung über die Lagerung von Holz auf den Nebenanlagen der Straßen
der Region, so wie es die Rundschreiben Nr. 356 vom 2. Juni 1930 über die Gebühren für die Benutzung des öffentlichen
Eigentums entlang den Straßen des Staates und dessen nachfolgenden Abänderungen und Nr. B.R.A. 16-2 vom
10. Juni 1952 über die Lagerung von Holz auf dem Staatseigentum vorsehen, veraltet ist und nicht mehr den
Anforderungen einer zweckmäßigen Beschwirtschaftung der Straßen entspricht,
Habe ich Folgendes beschlossen:
1. Ab dem Inkrafttreten des vorliegenden Rundschreibens muß die Genehmigung zu jeder Lagerung von Holz auf
den Nebenanlagen der Regionalstraßen vorher einem positiven Gutachten des Straßenverwalters und der betroffenen
Gemeindebehörden unterliegen.
Die Lagerungen werden unentgeltlich von den betroffenen Straßendirektionen genehmigt. Es darf jedoch keine
Lagerung für eine Dauer von mehr als einem Monat genehmigt werden. Dieser Zeitraum darf nur ein Mal verlängert
werden.
2. Die Lagerungsgenehmigungen unterliegen einer von dem Antragsteller geleisteten Kaution. Diese ist dazu
bestimmt, die Wiederinstandsetzung des Ortes nach Ablauf des Genehmigungszeitraums zu sichern. Diese Kaution
wird in der Form eines Bankschecks ausgestellt. Dessen Betrag beläuft sich auf 400 BEF je benutztes Quadratmeter. In
der Lagerungsgenehmigung wird angegeben, daß die Kaution nach Ablauf des Lagerungszeitraums zurückerstattet
wird, wenn der Ort wieder in den Zustand gebracht wurde, in dem er sich vor der Lagerung befand. Andernfalls wird
die Kaution zwangsweise einbehalten, und zwar bis zu dem für die Durchführung der unerläßlichen Reparaturen
erforderlichen Betrag.
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Falls der Betrag der Instandsetzungsarbeiten die Kaution überschreiten sollte, gehen diese zu Lasten des
Benutzers und werden in Anwendung der in jedem Instandhaltungsvertrag für den zuständigen Bezirk festgelegten
Gehalts- und Tariftabellen für das Personal und die Maschinen der Verwaltung berechnet.
3. In den Lagerungsgenehmigungen wird die Stelle angegeben, an der die Lagerung des Holzes genehmigt ist. Die
Verwaltung achtet außerdem darauf, diesen Platz den Nutznießern an Ort und Stelle zu zeigen und vor der Lagerung
einen kontradiktorischen Ortsbefund aufzustellen.
4. In den Lagerungsgenehmigungen werden die eventuellen Sicherheitsmaßnahmen angegeben, die von den
Benutzern zu beachten sind (Beleuchtung, Beschilderung, maximale Höhe der Lagerung, Verkeilen des Holzstapels,
usw). Erwähnt wird ebenfalls, daß ungeachtet der Ausstellung der Genehmigung die Benutzer für jeglichen Unfall oder
Schaden, der auf das Vorhandensein der Lagerung zurückzuführen wäre, weiterhin verantwortlich sind. Der
Nutznießer wird aufmerksam gemacht auf die Tatsache, daß jegliche Lagerung, die nicht erlaubt oder nicht den
vorgeschriebenen Bedingungen entspricht, gemäß den Bestimmungen des Dekrets vom 27. Januar 1998 zur Einsetzung
einer Polizei für die Erhaltung des regionalen öffentlichen Straßennetzes und zur Regelung der Ausübungsbedingungen dieses Amtes Anlaß zu Strafverfolgungen geben kann.
5. Es werden außer Kraft gesetzt:
- das Rundschreiben Nr. 356 vom 2. Juni 1930 über die Gebühren für die Benutzung des öffentlichen Eigentums
entlang den Straßen des Staates und dessen nachfolgenden Abänderungen, insofern sie die Lagerung von Holz
betreffen;
- das Rundschreiben Nr. B.R.A. 16-2 vom 10. Juni 1952 über die Lagerung von Holz auf dem Staatseigentum.
Namur, den 4. März 1998
Der Minister der Raumordnung, der Ausrüstung und des Transportwesens,
M. Lebrun.

VERTALING
WAALS MINISTERIE VAN UITRUSTING EN VERVOER
[C − 27281]

4 MAART 1998. — Omzendbrief betreffende de houtopslag op de aanhorigheden van de wegen van het Gewest
Overwegende dat de vergunningsregeling voor de houtopslag op de aanhorigheden van de wegen van het
Gewest, zoals bedoeld in de omzendbrief nr. 356 van 2 juni 1930 betreffende de retributies voor het gebruik van het
publiek domein langs de rijkswegen, alsmede de latere wijzigingen ervan, en in de omzendbrief nr. B.R.A. 16-2 van
10 juni 1952 betreffende de houtopslag op de rijksaanhorigheden, obsoleet is en niet meer voldoet aan de vereisten van
een goed wegbeheer,
Heb ik besloten wat volgt :
1. Zodra deze omzendbrief in werking treedt, wordt de vergunning voor de houtopslag op de aanhorigheden van
de gewestelijke wegen onderworpen aan het voorafgaande gunstige advies van de wegbeheerder en de betrokken
gemeentelijke overheid.
De vergunning wordt gratis verleend door de betrokken territoriale directies. Ze mag niet langer lopen dan één
maand. Deze termijn kan slechts één keer worden verlengd.
2. Om een opslagvergunning te verkrijgen, moet de aanvrager een zekerheid stellen. Zodoende staat hij borg voor
het herstel van de plaats in haar oorspronkelijke staat na het verstrijken van de vergunning. De zekerheid moet in de
vorm van een bankcheque worden gesteld. Ze bedraagt 400 BEF per gebruikte m2. In de opslagvergunning staat dat
de zekerheid na het verstrijken ervan wordt terugbetaald mits herstel van de plaats in haar oorspronkelijke staat. In het
tegenovergestelde geval wordt de zekerheid ambtshalve afgetrokken ten belope van de herstellingskosten.
Als de herstellingskosten hoger zijn dan het bedrag van de zekerheid, komen ze ten laste van de gebruiker en
worden ze berekend volgens de tarieven die in elk districtonderhoudscontract worden toegepast voor het inzetten van
personeel en werktuigen van het Bestuur.
3. De vergunning moet de plaats bepalen waar het hout mag worden opgeslagen. Het Bestuur moet de gebruiker
bovendien de plek ter plaatse aanduiden en in zijn bijzijn een plaatsbeschrijving opmaken vooraleer het hout wordt
opgeslagen.
4. De vergunning moet eventueel de door de gebruiker in acht te nemen veiligheidsmaatregelen vermelden
(verlichting, signalisatie, maximale opslaghoogte, het vastzetten van het hout, enz.). Ze moet eveneens vermelden dat
de gebruiker verantwoordelijk is voor de aan de opslag toe te schrijven ongevallen of schade, zelfs indien hij over de
vergunning beschikt. Ze moet de begunstigde er op wijzen dat een ongeoorloofde opslag of een opslag die niet aan de
gestelde vereisten voldoet, aanleiding kan geven tot vervolgingen, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van
27 januari 1998 houdende instelling van een politie voor de bescherming van het gewestelijk publiek wegendomein en
houdende regeling van de voorwaarden voor de uitoefening van dat ambt.
5. Opgeheven worden :
- de omzendbrief nr. 356 van 2 juni 1930 betreffende de retributies voor het gebruik van het publiek domein langs
de rijkswegen;
- de omzendbrief nr. B.R.A. 16-2 van 10 juni 1952 betreffende de houtopslag op de rijksaanhorigheden.
Namen, 4 maart 1998.
De Minister van Ruimtelijke Ordening, Uitrusting en Vervoer,
M. Lebrun.
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