
23 APRIL 2020. - KB houdende maatregelen betreffende het rijbewijs naar aanleiding van de COVID-19-crisis 

 

Bron : MOBILITEIT EN VERVOER 

Publicatie : 07-05-2020. Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1998014078        

Artikel 1. Artikel 90quinquies wordt ingevoegd in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, 

luidende: 

"Art. 90quinquies. § 1. In afwijking van dit besluit en van het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het 

rijbewijs voor voertuigen van categorie B, worden de in het tweede lid opgesomde documenten, die na 15 maart 

2020 vervallen, automatisch verlengd tot en met 30 september 2020, indien hun geldigheidsduur verstrijkt voor 

deze datum. 

Deze maatregel betreft de volgende documenten: 

1° het Belgisch rijbewijs ;2° het voorlopig rijbewijs M3 bedoeld in artikel 6 en volgende; 

3° het voorlopig rijbewijs M18 bedoeld in artikel 4 van het koninklijk besluit van 10 juli 2006; 

4° het voorlopig rijbewijs M36 bedoeld in artikel 3 van het koninklijk besluit van 10 juli 2006; 

5° het voorlopig rijbewijs M12 bedoeld in artikel 5/1, § 1/1 van het koninklijk besluit van 10 juli 2006. 

§ 2. In afwijking van dit besluit worden de datums van het einde van de geldigheid van de rijbewijscategorieën 

vermeld op de in § 1 bedoelde documenten automatisch verlengd tot en met 30 september 2020 indien zij voor 

die datum vervallen. 

In afwijking van dit besluit en het besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de 

nascholing van bestuurders van voertuig en van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, wordt elke 

mogelijk op het rijbewijs vermelde Uniecode 95 voor groep C en/of groep D automatisch verlengd tot en met 30 

september 2020 indien zij vervalt na 15 maart 2020. 

§ 3. Indien de aanvrager vóór 16 maart 2020 is geslaagd voor het praktisch examen, loopt de in artikel 17, § 1, vierde 

lid, voorziene termijn van drie jaar tot en met 30 september 2020, voor zover deze termijn niet na deze datum afliep. 

Indien de aanvrager vóór 16 maart 2020 is geslaagd voor het theoretisch examen, loopt de in artikel 6, 1°, b), en 

artikel 5 van het koninklijk besluit van 10 juli 2006 voorziene termijn van drie jaar tot en met 30 september 2020, 

voor zover deze termijn niet na deze datum afliep. 

§ 4. In afwijking van dit besluit zijn de in het tweede lid opgesomde documenten die na 15 maart 2020 vervallen, 

geldig tot en met 30 september 2020 indien hun geldigheidsduur verstrijkt voor deze datum. 

Deze maatregel betreft de volgende documenten: 

1° het attest bedoeld in artikel 69, § 2; 

2° het attest bedoeld in artikel 69, § 3. 

§ 5. In afwijking van dit besluit zijn de in het tweede lid opgesomde documenten die na 15 maart 2020 vervallen, 

geldig tot en met 30 september 2020, indien hun geldigheidsduur verstrijkt voor deze datum. 

Deze maatregel betreft de volgende documenten: 

1° de attesten bedoeld in bijlage 6, VII tot XI; 

2° het attest bedoeld in artikel 73, zevende lid, indien de opgelegde voorwaarden en beperkingen een vervaldatum 

bevatten. 

§ 6. In afwijking van artikel 17, § 1, vijfde lid, kunnen de rijbewijzen die niet zijn afgegeven na 15 december 2019 

alsnog worden afgegeven tot en met 30 september 2020 indien de in dit artikel voorziene termijn van drie maanden 

voor deze datum afloopt. 

§ 7. Zijn ontslagen van de verplichting houder te zijn van een rijbewijs geldig voor het besturen van één of meerdere 

van de in artikel 2 bedoelde categorieën en het bij zich te hebben, de bestuurders die houder zijn van, en bij zich 

hebben, een Europees rijbewijs waarvan de administratieve geldigheid en deze van de categorie(ën) waarvoor het 

geldig verklaard is na 15 maart 2020 afloopt. 

§ 8. Dit artikel treedt buiten werking op de dag die volgt op 30 september 2020.". 

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 16 maart 2020. 

Art. 3. De minister bevoegd voor het Wegverkeer is belast met de uitvoering van dit besluit. 

Gegeven te Brussel, 23 april 2020. 

FILIP 

Van Koningswege : De Minister van Mobiliteit, 

Fr. BELLOT 
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