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INFOTEKST RIJVERBOD EN HERSTELPROEVEN 

 

 
Indien de rechtbank u veroordeelt tot een rijverbod, wil dat zeggen dat u gedurende een 
bepaalde periode niet zal mogen rijden met (bepaalde) motorvoertuigen. Rijdt u toch, dan 
bent u strafbaar. Het rijverbod gaat niet in op de dag van het vonnis. Het parket laat het 
rijverbod pas enige tijd later ingaan via een persoonlijke kennisgeving door de politie. 
 

 

OVER BEGIN EN EINDE VAN HET RIJVERBOD 

 
Wanneer gaat mijn rijverbod in? 

Het rijverbod gaat in de vijfde werkdag na de kennisgeving van het rijverbod via de politie. 
 

Kan ik kiezen wanneer mijn rijverbod ingaat? 

Neen. Aan het parket vragen om het rijverbod uit te voeren in een periode die u het best 
schikt, is dus zinloos. Uw verzoek zal niet worden beantwoord. Wanneer het rijverbod wordt 
uitgevoerd, hangt af van de werklast bij het parket. Hoe dan ook is dit niet eerder dan vier 
weken na de uitspraak. U heeft dus sowieso enige tijd om uw schikkingen te treffen alvorens 
de politie u persoonlijk zal in kennis stellen van het rijverbod. 

 
Hoe weet ik wanneer mijn rijverbod eindigt? 

Indien u uw rijbewijs persoonlijk inlevert ter griffie van de rechtbank, zal de griffie u mondeling 
meedelen wanneer het rijverbod eindigt en wanneer het rijbewijs weer mag worden 
afgehaald. 

Indien u door iemand anders uw rijbewijs laat inleveren ter griffie van de rechtbank, dient u 
zelf telefonisch bij de griffie van de rechtbank te informeren wanneer het rijverbod eindigt en 
het rijbewijs weer mag worden afgehaald. Hetzelfde geldt indien  uw rijbewijs opstuurt naar 
de griffie van de rechtbank. 
 
 

OVER HET INLEVEREN EN AFHALEN VAN HET RIJBEWIJS 

 
Waar en wanneer moet ik mijn rijbewijs inleveren? 

Op het document van de kennisgeving van het rijverbod staat wat u moet doen om uw 
rijbewijs in te leveren. Tijdens het rijverbod mag u immers uw rijbewijs niet behouden. Het 
inleveren van het rijbewijs moet gebeuren ter griffie van de rechtbank binnen de vier 

werkdagen na de kennisgeving van het rijverbod. 
 
Behalve uw rijbewijs brengt u ook de kennisgeving van het rijverbod mee.  
 
Het niet of laattijdig inleveren van het rijbewijs is strafbaar. Bovendien wordt bij laattijdige 
inlevering van het rijbewijs het rijverbod verlengt met de termijn die verlopen is tussen de 

datum van aanvang van het rijverbod en de datum van effectieve inlevering van het 
rijbewijs. 
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Mag ik mijn rijbewijs opsturen of moet het worden afgegeven? 

Het rijbewijs mag worden opgestuurd naar de griffie van de rechtbank. U voegt daarbij een 
kopie van de kennisgeving van het rijverbod.  
 
Als uw rijbewijs verloren gaat met de post of het komt te laat toe op de griffie, is dat uw 
verantwoordelijkheid. Indien u er voor kiest het rijbewijs op te sturen, doet u dat dus best tijdig 
én aangetekend. 

 
Moet ik zelf mijn rijbewijs inleveren en afhalen of mag iemand anders dat voor mij doen? 

Iemand anders mag uw rijbewijs inleveren en weer afhalen op de griffie van de rechtbank. 
Deze persoon dient wel zijn identiteitskaart te vertonen.  
 
Bij het inleveren van het rijbewijs brengt deze persoon ook (een kopie van) de kennisgeving 

van het rijverbod mee. De griffie noteert steeds de naam van wie uw rijbewijs inlevert en/of 
afhaalt en wat zijn relatie tot u is (uw vader, vriend, …). 
 
 
OVER DE ONDERZOEKEN EN/OF EXAMENS DIE GEKOPPELD WORDEN AAN HET RIJVERBOD 

 
Niet alleen tijdens, maar ook na de termijn van uw rijverbod mag u geen motorvoertuig 
besturen, als u de examens en/of onderzoeken die u werden opgelegd niet met succes 
heeft ondergaan. Evenals rijden tijdens het rijverbod, is het rijden na het rijverbod zonder 
geslaagd te zijn in de examens en/of onderzoeken strafbaar. 
 

- Voor een rijverbod tot 3 maanden (na eventuele aftrek van de termijn van de onmiddellijke 
intrekking van het rijbewijs) krijgt u van het parket de kans om eerst de examens en/of 
onderzoeken te ondergaan, alvorens het parket het rijverbod doet ingaan. Eerst ontvangt u 
van het parket de nodige documenten om de examens en/of onderzoeken te ondergaan. 
Ten vroegste vier maanden later zal het parket het rijverbod doen ingaan. 
 

- Voor een rijverbod van meer dan 3 maanden (na eventuele aftrek van de termijn van de 
onmiddellijke intrekking van het rijbewijs) kan u enkel de examens en/of onderzoeken 
afleggen nadat het rijverbod is ingegaan. U ontvangt de nodige documenten om de 
examens en/of ondezoeken te ondergaan, wanneer u uw rijbewijs inlevert op de griffie van 
de rechtbank. 
 

- Voor een weekendrijverbod krijgt u van het parket steeds de kans om eerst de examens 
en/of onderzoeken te ondergaan alvorens het parket het rijverbod doet ingaan. 
 
- Voor een rijverbod dat niet geldt voor het besturen van alle motorvoertuigen krijgt u van het 
parket steeds de kans om eerst de examens en/of onderzoeken te ondergaan alvorens het 

parket het rijverbod doet ingaan. 
 
 
OVER HET BEPERKT RIJVERBOD: ENKEL VOOR BEPAALDE VOERTUIGEN OF ENKEL IN HET WEEKEND 

 
Wat moet ik doen indien ik tot een rijverbod ben veroordeeld, maar enkel tijdens het 

weekend of slechts voor bepaalde motorvoertuigen? 

U levert uw rijbewijs in bij de griffie van de rechtbank zoals bij een gewoon rijverbod, dus 
binnen de vier werkdagen na de kennisgeving van het rijverbod. Van de griffie krijgt u een 
attest waarmee u op de dienst rijbewijzen van uw woonplaats een aangepast rijbewijs kan 
bekomen.  
 

Met dat aangepaste rijbewijs kan u dan bijvoorbeeld tijdens de week rijden wanneer u een 
weekendrijverbod heeft. Of u kan met de vrachtwagen rijden wanneer u enkel een rijverbod 
heeft voor een auto.  
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Wanneer gaat het weekendrijverbod in? 

Het weekendrijverbod gaat in : 
- om 20 uur op de eerste vrijdag na de vierde werkdag na de kennisgeving van het rijverbod 
 
Of 
- om 20 uur op de vooravond van de eerste wettelijke feestdag na de vijfde werkdag na de 

kennisgeving van het rijverbod. 
 
Het weekendrijverbod loopt vervolgens telkens 
- van vrijdagavond 20 uur tot zondagavond 20 uur en 
- vanaf 20 uur op de vooravond van een wettelijke feestdag tot 20 uur op de avond van die 
wettelijke feestdag. 

 
 
Bron: brochure OM (http://www.om-mp.be/images/upload_dir/Brochure_rijverbod.pdf) 
 
 

ONDERZOEKEN/EXAMENS  

 

De rechter kan het herstel in het recht tot sturen afhankelijk maken van het slagen voor een 
of meer examens en onderzoeken : 
 

• Theoretisch examen 

• Praktisch examen 
• Geneeskundig onderzoek 
• Psychologisch onderzoek 

 
In dit geval is het herstel in het recht tot sturen enkel mogelijk wanneer men is geslaagd voor 
de examens en onderzoeken. 

 
Een persoon die vervallen is verklaard van het recht tot sturen, kan voorlopig worden hersteld 
in zijn recht als hij is geslaagd voor alle herstelexamens en –onderzoeken die hij heeft 
afgelegd en ondergaan, maar de geneesheer of psycholoog een later onderzoek nodig 
acht (voorlopig herstel bestaat niet voor de theoretische en praktische examens). Hij 
vermeldt het voorlopige herstel op het attest van slagen. 

 
Dit voorlopige herstel kan ook tot bepaalde categorieën worden beperkt. 
 
Bron :  
https://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/rijbewijs/verval_recht_tot_sturen/reintegratie_voor_

het_recht_tot_sturen 
 

 

Wat houdt het psychologisch herstelonderzoek in? 

 
Het psychologisch herstelonderzoek duurt gemiddeld 2 uur. 

 
Het bestaat uit drie delen: 

• een gesprek met de psycholoog, 
• het invullen van vragenlijsten, 
• het uitvoeren van computertesten.  

 

Een gesprek 

 
Tijdens een gesprek stelt de psycholoog je vragen over: 

• je overtreding(en)en de omstandigheden waarin deze gebeurde(n), 
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• je opleiding en werksituatie, 

• je familiale, sociale en leefsituatie, 
• je gebruik van alcohol, drugs of medicatie, 
• hoe je je mentaal voelt. 

 
De psycholoog gaat op basis van dit gesprek na hoe je je in het verkeer gedraagt en hoe je 
je gedrag in het verkeer hebt aangepast of zal aanpassen.  

 

Vragenlijsten 

 
De vragenlijsten geven een beeld over je alcohol-, drug- en medicatiegebruik 
en  van  persoonskenmerken die mee bepalen hoe veilig je rijdt in het verkeer.  
 

Computertesten 

 
Met een computer meten we dingen die je moet kunnen als je deelneemt aan het verkeer:  

• je reactiesnelheid, 
• je aandacht en oplettendheid, 

• hoe snel en nauwkeurig je zaken waarneemt. 
We gebruiken hiervoor een computerprogramma. Dit is speciaal gemaakt  om dit te kunnen 
testen.  Je moet geen ervaring hebben met computers om deze testen te kunnen doen. 
 
Welke stappen moet u volgen? 

 

De rechter heeft beslist dat u een herstelonderzoek moet uitvoeren. Het parket stuurt u een 
lijst toe van erkende instellingen die herstelonderzoeken mogen uitvoeren. 
 
Wat moet je nu doen? 
 

Stap 1: Kies de instelling waar u het herstelonderzoek wil doen 

 
Zodra u een keuze gemaakt heeft, dient u dit te melden aan het parket via de bijgevoegde 
brief. Als u zelf geen keuze doorgeeft, dan kiest het parket zelf een instelling, maar dit zorgt 
voor een vertraging in de werkwijze 
 

Stap 2: Contacteer de instelling 

 
Indien u zelf een instelling gekozen heeft en dit schriftelijk gemeld heeft aan het parket, dan 
brengt het parket de instelling op de hoogte en bezorgt aan de instelling de nodige 
documenten. 
Indien u zelf geen instelling gekozen heeft en het parket dit in uw plaats gedaan heeft, dan 

dient u zelf zo snel mogelijk deze instelling te contacteren. 
U kan het centraal kantoor van de afdeling Herstelonderzoeken van het BIVV bereiken op 
het telefoonnummer: 02/244.14.36 of via e-mail: herstelonderzoeken@bivv.be. 
 

Stap 3: In orde brengen van de inschrijving en betaling 

 

Zodra we de benodigde parketdocumenten hebben, krijgt u van ons een 
inschrijvingsformulier en een vraag om te betalen. U kan op het inschrijvingsformulier 
aanduiden in welk kantoor u wenst langs te komen (link naar pagina met kantoren). 
Gebruik bij de betaling altijd het nummer van de gestructureerde mededeling. Zo kunnen we 
uw dossier sneller afhandelen. 
 

Stap 4: U ontvangt een afspraak voor het herstelonderzoek 

 
Enkele dagen nadat u betaald heeft, stellen we u een afspraak voor om het 
herstelonderzoek uit te voeren. 
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Een afspraak wijzigen kan tot maximum 2 dagen voor de afspraakdatum. Neem hiervoor 

contact op met ons centraal kantoor op het nummer 02/244.14.36 of via e-mail: 
herstelonderzoeken@bivv.be. 
 
Kom je niet en laat je dat ook niet tijdig weten, dan moet je de gemiste en de nieuwe 
afspraak betalen. 
 

Bron : www.bivv.be 
 
 
 

Hebt u vragen over deze informatie? Neem contact op voor een afspraak via 
www.vanhoecke-advocaat.be 

 
 
 

 

Schouwburgplaats 1 - 9990 Maldegem 
T 050 71 09 32 - F 050 71 09 33 - BTW BE 0852 108 475 
vanhoecke-advocaat.be   
Thuis in familierecht 


