• Als je blijft rijden met een niet aangepast
rijbewijs, dan betekent dat hetzelfde als rijden
zonder (geldig) rijbewijs. Bij een ongeval,
waarvoor je aansprakelijk bent, kan je
verzekeringsmaatschappij in dat geval de aan
het slachtoffer vergoede schade geheel of
gedeeltelijk van je terugvorderen, wat je duur
te staan kan komen.
• Als je als kandidaat (zowel aanvrager als
houder) voor een rijbewijs met een verminderde
functionele vaardigheid niet naar het CARA
komt voor een rijgeschiktheidsonderzoek en
een valse verklaring aflegt dan riskeer je een
gevangenisstraf en een geldboete. De rechter
kan bovendien een verval van het recht tot
sturen uitspreken.
• Als je na de evaluaties rijgeschikt bent
bevonden onder bepaalde voorwaarden
of beperkingen en je laat je rijbewijs niet
aanpassen zoals de wet dat voorschrijft, dan
kan je eveneens voormelde straffen en boetes
oplopen.

Neem daarom contact op
met het CARA, zodat je
terug veilig een motorvoertuig kan besturen!

Rijgeschikt

Jij ook?

Het CARA, een afdeling van Vias institute,
evalueert de rijgeschiktheid van personen met
een functiestoornis. Het CARA geniet daarvoor
van regionale subsidies. De dienstverlening voor
de kandidaat-bestuurder is gratis.
Het adres van het hoofdbureau is:
CARA
Haachtsesteenweg 1405
1130 Haren (Brussel)
Tel. 02/244 15 11
E-mail: cara@vias.be
Internet: www.vias.be
In elke provincie zijn afspraakplaatsen voorzien
die op geregelde tijdstippen bezocht worden.
Neem hiervoor contact op met het hoofdbureau
of download via de website rechtstreeks de
medische vragenlijst die je samen met je arts
in staat stelt de aanvraag op te starten. Je vindt
op onze website tal van informatie, bijvoorbeeld
hoe je je kan aanmelden, alsook hoe de evaluatie
op het CARA zal verlopen.
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Wat kan er gebeuren
als je niet naar het
CARA komt?

Je wil starten met je rijopleiding,

Wat doet het CARA?

Je bent reeds geslaagd voor je
theorie-examen,
Je hebt reeds een voorlopig
rijbewijs,
Of je bent reeds houder van een
rijbewijs,

maar... door een aangeboren of verworven
letsel, ziekte, een ongeval of andere oorzaak is
er een mogelijke vermindering van je functionele
vaardigheden, die een invloed kunnen hebben op
het veilig besturen van alle motorvoertuigen. (auto,
vrachtwagen, brom- en motorfiets, …)
Deze verminderde functionele vaardigheden
kunnen het gevolg zijn van een aantasting:
• van het musculo-skeletaal systeem, een
aandoening van het centraal of perifeer
zenuwstelsel of elke andere aandoening,
waardoor een beperking ontstaat van de
motorische controle,
• van de waarneming, het gedrag en het
beoordelingsvermogen,
• en/of van een vermindering van het gezichtsveld,
of -scherpte …
In dat geval neem je zelf contact op met je arts die
je eventueel zal doorverwijzen naar het CARA, een
afdeling van Vias institute.

Het CARA beschikt over een multidisciplinair
team van experten om je rijgeschiktheid na
te gaan.
• De artsen van het CARA onderzoeken
of je beantwoordt aan de medische
minimumnormen die de wet voorschrijft
(K.B. 23 maart 1998) als bestuurder van
een motorvoertuig waarvoor een rijbewijs
van de categorie AM, A1, A2, A, B, B+E
of G vereist is.
• Als je een cognitief probleem hebt zoals
aandachts- en concentratiestoornissen,
gedragsstoornissen, moeilijkheden met het
inschatten van afstanden, snelheden en
verkeerssituaties of abnormale verouderingsverschijnselen vertoont, dan hoort ook
een neuropsychologisch onderzoek tot de
procedure.
• De experts in rijgeschiktheid van het
CARA evalueren of je eventueel bepaalde
aanpassingen, voorwaarden of beperkingen
op je rijbewijs nodig hebt om veilig aan het
verkeer te kunnen deelnemen.

Zijn alle bevindingen gunstig, dan krijg je het
rijgeschiktheidsattest dat je nodig hebt.
Voor rijbewijzen van de categorie AM, A1, A2, A,
B, B+E of G mag enkel een arts of indien vereist
de arts van het CARA een rijgeschiktheidsattest
afleveren. Dit attest staat je toe om een correct
en geldig rijbewijs te ontvangen.
Het CARA beschikt verder over aangepaste
lesauto’s die je autorijschool gratis kan gebruiken
voor de praktijkopleiding, of -examen of om je te
laten wennen aan de nieuwe rijwijze.
Ben je kandidaat of houder van een rijbewijs van
groep 2 (categorie C, D of B bezoldigd vervoer)
en heb je een functiestoornis, dan zal het CARA
het technisch advies ter beschikking stellen van
de keurende arts, die de uiteindelijke beslissing
neemt.
Het CARA maakt je tevens wegwijs in de
administratieve procedures voor het behalen of
opnieuw verkrijgen van je rijbewijs, eventuele
aanpassingen aan je voertuig, financiële
tussenkomsten, rolstoelberging, autokeuring,
gordeldracht enz.

