Koninklijk besluit van 10 september 2010 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs

GROEP_1 de kandidaat KAN RIJGESCHIKT(1) verklaard worden :

GROEP_2

Bijlage EPIKRANT jrg.27 nr.4

de kandidaat KAN RIJGESCHIKT (1) verklaard worden :

"kandidaat van groep 2" = voor het rijbewijs voor het besturen van voertuigen van de categorie

"kandidaat van groep 1" = voor het rijbewijs voor het besturen van voertuigen van de
categorie ** A3, A, B of B+E;

** C, C+E, D
* van het

of D+E, of van de subcategorie C1, C1+E, D1 of D1+E en de voertuigen bedoeld in artikel 43
koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs;

of
die 1 aanval gehad heeft
3.2.2
na 3 ma AVVr

3.2.3.
na 3 ma A V Vr

EEG en
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3.2.1.
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EEG ok + géén cerebrale pathologie
na 6 ma
bewezen
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AV tgv gebr. of onth. alcohol of-en
psychotr.stoffen -> zie punt IV *

3.3.1
na 5 jaar A V Vr,

3.3.2.
na 6 ma A V Vr
na 1 jaar A V Vr
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na éénmalige
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(voorspelbaar)
aanwijsbaar en
uitzonderlijk gunstige
vermijdbaar)
.
factoren zijn
- - >zie punt II.2 *

na 10jaar A V Vr :

3.3.3.
ongeacht de vorm;

maar: na ten minste 2 jaar ononderbroken
zonder aanvallen van welke vorm ook,
indien er prognostisch uitzonderlijk gunstige
factoren zijn, kan de kandidaat met epilepsie
rijgeschikt verklaard worden voor het besturen
van een voertuig bedoeld in artikel 43 * of van
de categorie ** C1

met bestaande epilepsie
3.2.4.
min. 1 jaar
A V Vr

in alle
andere
gevallen

3.2.5.
na 3 ma
na 6 ma
A V Vr
A V Vr
tevoren stabiel
de vorige
een andere
behandeling behandeling
wordt hervat wordt gestart

AV= AanVal
AVVr = AanValsVrij

3.2.6.
na 1 jaar

3.2.7.
na 2 jaar

stabiele toestand
uitsluitend AV zonder
invloed op bewustzijn ,
+
geen aanleiding tot
beperking mbt veilige
verkeersdeelname
+
vrij van andere soorten
AV !

alleen AV
tijdens de
SLAAP

1e afgifte -----> voor 1 jaar
na 1 jaar A V Vr :
verlengd tot max. 5 jaar na de laatste aanval
na totaal 5 jaar A V Vr :
voor onbeperkte tijd
GROEP 1

3.3.4.

De voorwaarden voor het afleveren van of voor de verlenging van de geldigheidsduur van het

rijgeschiktheidsattest zijn, dat de kandidaat :
- aanvalsvrij is gebleven voor de vereiste periode
- en dit zonder anti-epileptische medicatie,
- onder regelmatig geneeskundig toezicht staat,
- voldoende inzicht heeft in de aandoening,
- het elektroencefalogram geen epileptiforme afwijkingen vertoont,
- en de neurologische beeldvorming niet wijst op het bestaan van een epileptogene cerebrale pathologie.

A V Vr
na hersenchirurgie +
maar
ALS invloed op
motorische
controle,
gedrag, ...,
enz...
- - >Zie punt

Een gunstig neurologisch verslag is steeds vereist.
Dit verslag geeft aan dat er geen aanwijzingen zijn dat het risico op een nieuwe aanval, bewustzijnsverlies
of -daling tijdens het rijden groter is dan 2 % per jaar.

II.1. *

3.2. 9. (1) De voorwaarden voor het afleveren van een rijgeschiktheidsattest
of voor de verlenging van de geldigheidsduur zijn, dat de kandidaat:
- onder regelmatig geneeskundig toezicht staat,
- voldoende inzicht heeft in de aandoening,
- blijk geeft van een strikte therapietrouw
- en de voorgeschreven medicamenteuze anti-epileptische behandeling nauwgezet volgt.

3.2.10. (1) GELDIGHEIDSDUUR van het attest

3.2.8.
na 1 jaar

1.
1.1.

1.2.
1.3.

3,2,3,
na 6 ma
<=50: max.5j 1.4.
bewezen
> 50: max.3j
onthouding :
1.5.
maximaal
3 jaar
1.6.
geldig
max. 1 jaar

II Normen betreffende de fysieke
en geestelijke geschiktheid
Normen voor groep 1
Als neurolog.aand = > neuroloog (1)
Als + verm. funct. vaardigheid, dan
= > arts van centrum van art.45 *
Aandoen.v. centr/perif.zenuwstelsel...
waardoor acute stoornis … : niet (1)
Als … door heelk.ingreep of na
cerebr-vasc. aandoening
dan (1) : min. na 6 ma na verschijnen
Als evolut. aandoen. met invloed...
dan: regelmatig onderzoek
Beoordeling stoornissen ….. :
ifv function.gevolgen + mog.progressie
Als licham / geest / cogn. stoornis …
kan (1) na min. 6 ma vrij van stoornis

3.3.5.

GELDIGHEIDSDUUR van het attest
1e afgifte ----->

voor 1 jaar

1 jaar A V Vr

verlengd met 1 jaar

(1e jaar)
(+ 1 jaar)
1 jaar A V Vr

verlengd met 1 jaar

1 jaar A V Vr

verlengd met 1 jaar

1 jaar A V Vr

verlengd met 1 jaar

(+ 2 jaar)
(+ 3 jaar)
(+ 4 jaar)
1 jaar A V Vr
verlengd met 1 jaar
(+ 5 jaar, = na 6 jaar AVVr, dan:
geldigheidsduur van toepassing zoals
voorgeschreven in artikel 44,§ 5 *
GROEP 2

(1) Om rijgeschikt te worden verklaard, dient de kandidaat aan de in bijlage 6 (van Koninklijk besluit van 23 MAART 1998) 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.

