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Gezonde medewerkers  
Fysiek fit / Medisch toezicht
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Een rijgeschiktheidsattest is een schriftelijke verklaring dat u rijvaardig bent. Met andere woorden: u bent lichamelijk  
en geestelijk geschikt om aan het verkeer deel te nemen en een motorvoertuig te besturen.

Rijgeschiktheidsattest

Waarom?
In de wetgeving zijn medische criteria vastgelegd waaraan 
u moet voldoen om als rijgeschikt te worden beschouwd. 
Deze criteria komen aan bod tijdens een medisch 
onderzoek. Afhankelijk van uw gezondheidstoestand 
kan een rijgeschiktheidsattest worden uitgereikt, kan de 
geldigheidsduur van uw rijbewijs beperkt worden of kunnen 
er bijkomende verplichtingen opgelegd worden, bijvoorbeeld 
het dragen van een bril.

 
 

Voor wie?
Het medisch onderzoek groep 2, voor het afleveren van een 
rijgeschiktheidsattest, is verplicht voor alle bestuurders van 
een voertuig dat tot een categorie van groep 2 behoort.

• Groep C: C1, C, C1E, CE.

• Groep D: D1, D, D1E of DE.

• Groep A, B, B+E enkel bezoldigd vervoer  
van personen:
 – autobussen

 – taxidiensten

 – verhuurdiensten van voertuigen met chauffeur

 – ambulancediensten

 – bezoldigd leerlingenvervoer

 – instructeurs van rijscholen

Deze verplichting geldt zowel voor wie nog een opleiding  
volgt om het rijbewijs te behalen, als voor wie al houder  
is van een rijbewijs.

Er geldt een uitzondering voor Europese rijbewijzen  
en buitenlandse omwisselingen.

Zowel medewerkers als zelfstandigen kunnen bij Mensura 
terecht voor het opmaken van een rijgeschiktheidsattest.

 
 

Hoe?
U maakt een afspraak in één van onze centra voor een 
medisch onderzoek door een erkende geneesheer.

 
 

Resultaat
De resultaten van het medisch onderzoek bepalen het 
verdere verloop van de procedure. Als alles in orde is, krijgt u 
na het onderzoek meteen de nodige documenten mee om uw 
rijbewijs in orde te maken. In sommige gevallen wordt u voor 
verder advies doorverwezen naar een geneesheer-specialist. 
Afhankelijk van zijn bevindingen kunnen de duur of 
voorwaarden van rijgeschiktheid aangepast worden. U krijgt 
in dat geval een aangepast document.


