INFOTEKST RIJVERBOD

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 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.
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)

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
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