Rijverboden en rijbewijs.
De Rechter heeft een rijverbod (verval van het recht tot sturen) uitgesproken.
Regelmatig spreekt de Rechter een rijverbod uit.
In de meeste gevallen gaat het rijverbod niet onmiddellijk in.
Slechts na enige tijd (meestal een drietal maanden) ontvangt u het bezoek van een agent met de
formulieren om het rijverbod te ondertekenen.
Zodra u deze ondertekend heeft dient u binnen de 4 werkdagen na de kennisgeving uw rijbewijs
neer te leggen ter griffie van de rechtbank die het vonnis heeft uitgesproken bij gebreke waaraan u
het risico loopt opnieuw vervolgd te worden.

De Rechter heeft een rijverbod met herstelonderzoeken uitgesproken.
Soms gebeurt het dat de Rechter naast het rijverbod ook herstelonderzoeken oplegt. Dit kan een
medisch of psychologisch herstelonderzoek zijn of een theoretisch of praktisch examen, of een
combinatie van deze herstelonderzoeken.
Natuurlijk kan niemand u verplichten om deze testen af te leggen, doch het is verboden- op straffe
van zeer zware sancties ! - terug een motorrijtuig te besturen zolang deze proeven niet met succes
afgelegd werden.
U kan deze testen al doen zodra u van het parket van de Procureur des Konings een brief ontvangen
heeft om de keuze van het examencentrum aan te duiden.
Zodra dit gebeurd is en de nodige formulieren teruggestuurd werden naar het parket, kan men na
ongeveer één à twee weken contact opnemen met het centrum van zijn keuze indien deze zelf nog
geen stappen zou ondernomen hebben.
Op deze manier kan men ervoor zorgen dat de proeven al afgelegd werden vooraleer het opgelegde
rijverbod een aanvang neemt en het rijbewijs ook niet langer dan nodig ter griffie bewaard dient te
worden.
Indien een rijverbod met herstelonderzoeken wordt opgelegd , is er geen weekend – rijverbod
mogelijk en is het evenmin mogelijk het rijverbod te beperken tot bepaalde categoriën van
voertuigen.

Moet ik persoonlijk mijn rijbewijs brengen en gaan afhalen op de griffie?

Nee, iemand anders mag dit gerust in uw plaats doen. Iedereen kan uw rijbewijs neerleggen, en u
mag het zelfs per post opsturen. Indien u dit kiest telt de postdatum. Vb. uw rijverbod begint op de
25ste en u stuurt uw rijbewijs de 25ste naar de griffie is dit nog op tijd ondanks dat het op de 25ste
nog niet ter griffie is. Als u uw rijbewijs niet zelf kan komen afhalen , kan u dit ook aan iemand
anders vragen. Deze persoon moet dan wel in het bezit zijn van haar of zijn identiteitskaart en een
geschreven volmacht van u. Dit mag geschreven worden op het document hetwelk u ontvangen
heeft van de griffie wanneer u uw rijbewijs heeft ingeleverd.

