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REGISTERS RIJBEWIJS
Bepaalde wijzigingen werden de laatste maanden aangebracht aan de reglementering inzake rijbewijs.
Het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B (B.S. 14 juli
2006), voorziet in de hervorming van het systeem van de voorlopige rijbewijzen. Door voorliggend koninklijk
besluit worden de modellen 1 en 2 bij de voorlopige rijbewijzen afgeschaft. Het model 3 wordt eveneens
afgeschaft voor wat betreft de rijopleiding voor voertuigen categorie B, voor de overige categorieën blijft
dit model wel nog van kracht.
De modellen 1 en 2 van de voorlopige rijbewijzen voor de categorie B worden vervangen door het model
36 maanden en het model 18 maanden. Het model 36 maanden vereist de aanstelling van een begeleider
die voldoet aan de voorwaarden gesteld in artikel 3, § 1, van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs; daarnaast moet hij sedert ten minste 8 jaar houder zijn van een Belgisch of Europees
rijbewijs, en; hij mag niet vervallen zijn of mag gedurende de laatste drie jaar niet vervallen geweest zijn
van het recht om een motorvoertuig te besturen. Voor het model 18 maanden is geen begeleider vereist, dit
model is bovendien niet hernieuwbaar of verlengbaar.
Naast de wijzigingen in het systeem van de voorlopige rijbewijzen heeft het koninklijk besluit van 10 juli
2006 eveneens de leervergunningen afgeschaft.
Bovenvermeld besluit trad in werking op 1 september 2006. De voorlopige rijbewijzen en leervergunningen
afgegeven vóór de inwerkingtreding van dit besluit blijven evenwel geldig tot de op het document vermelde
uiterste geldigheidsdatum.
Het koninklijk besluit van 1 september 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement
op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg heeft een nieuwe categorie G
toegevoegd aan de categorieën van de rijbewijzen. Het betreft een rijbewijs voor het besturen van land- en
bosbouwvoertuigen en hun aanhangwagens alsook de als landbouwmaterieel, landbouwmotor of maaimachine ingeschreven voertuigen. Voor deze categorie worden evenwel, omwille van de verkeersveiligheid,
geen voorlopige rijbewijzen uitgereikt. Dit koninklijk besluit trad in werking op 15 september 2006.

Voor de uitvoering van bovenvermelde koninklijke besluiten dienen er enkele aanpassingen te gebeuren in
de registers bijgehouden door de gemeentebesturen. Dit moet de gemeenten in staat stellen om een accuraat en actueel overzicht te houden van de uitgereikte (voorlopige) rijbewijzen.
Om u als gemeente toe te laten een accuraat en actueel overzicht te behouden van de uitgereikte rijbewijzen
en voorlopige rijbewijzen, stelt UGA u de verschillende aangepaste modellen van registers ter beschikking:
8.110-14R:

Register der afgegeven voorlopige rijbewijzen

8.110-15R:

Register der afgegeven rijbewijzen

Indien u deze pagina afdrukt om uw bestelling door te geven:
vul a.u.b. de naam en het postnummer van de gemeente in
alsook de naam van de persoon die bestelt.

DRUKWERK
Frankering

Division of ContinugaTM nv

Stijn Streuvelslaan 73
8501 KORTRIJK (HEULE)

REGISTERS RIJBEWIJS
Gelieve te leveren voor rekening van het gemeentebestuur van

.......................................................................................................................

….......

ex.

8.110-14R

postnummer:

...............................................................

Register der afgegeven voorlopige rijbewijzen
(met ……...........…… bladen)

….......

ex.

8.110-15R

Register der afgegeven rijbewijzen
(met ……...........…… bladen)

Naam:

.......................................................................................................

Datum:

............................................................................

Functie: .................................................................................................... Handtekening:

...........................................................

De UGA-berichten kunnen u via mail bezorgd worden. Indien u dit wenst, gelieve hieronder uw e-mailadres
in te vullen: ................................................................................................................................................................................................
_______
Onze registers bestaan uit 50, 100, 150 of 200 bladen.

