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Onze dienstverlening = uw garantie 
voor een professionele en snelle 
afhandeling van uw dossier
• Psychologisch en medisch onderzoek op zelfde locatie 

en dag

• Verschillende locaties in gans België en gemakkelijk 
bereikbaar met het openbaar vervoer

• Afspraken voor onderzoeken binnen de 14 dagen na 
betaling

• Gekwalifi ceerde en erkende psychologen en dokters

• Psychologisch onderzoek toegespitst op 
rijgeschiktheid

• Permanente bijscholing van de psychologen 

• Permanente updating van de psychologische 
instrumenten 

• Grondig overleg tussen psycholoog en dokter

• Snelle communicatie van het eensluidend advies aan 
betrokken chauff eur en bevoegde juridische instantie 
(parket en griffi  e)

• Mondelinge feedback van het psychologisch gesprek 
altijd mogelijk op eenvoudige vraag

• Administratieve fl ow met hoogste graad aan 
effi  ciëntie uitgetekend door een kwaliteitsmanager

• Indien de chauff eur een voorlopig rijbewijs krijgt als 
resultaat van zijn herstelonderzoek , wordt hij door 
de centrale administratieve cel van IPMT zelf op de 
hoogte gebracht van het einde van de voorwaarden 
en uitgenodigd voor een nieuw herstelonderzoek

• Strikte toepassing van de wet op de privacy

• 1 centraal nummer voor alle afspraken en inlichtingen

Wat kost een herstelonderzoek?
De prijs van een herstelonderzoek is vastgelegd door 
de bevoegde minister en wordt jaarlijks geïndexeerd. Er is 
geen BTW verschuldigd.

De rechter kan eventueel beslissen om de prijs van het 
herstelonderzoek in mindering te brengen van de boete. 

Tarief van het herstelonderzoek: 399 euro

• Medisch onderzoek: 91 euro

• Psychologisch onderzoek: 308 euro

Waar kan u terecht?
IPMT/Experconsult beschikt over één centraal nummer 
voor alle afspraken en inlichtingen: 015 800 155. Meer 
informatie vindt u via onze website www.ipmt.be of via 
e-mail info@ipmt.be. 

De herstelonderzoeken gaan door in één van onze regionale 
kantoren verdeeld over het hele land. Alle vestigingen 
zijn gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer.

Vlaanderen: Antwerpen, Brugge, Dendermonde, Gent, 
Hasselt, Leuven (2 kantoren), Mechelen, Roeselare, 
Sint-Niklaas, Turnhout

Brussel: A. Maxlaan 40, Koningsstraat 180

Wallonië: Charleroi, Doornik, Namen, Libramont, Luik, 
La Louvière, Verviers

HERSTELONDERZOEKEN 
RIJBEWIJS

WWW.HERSTELONDERZOEK.BE
015 800 155



Wie zijn wij?
Het Instituut voor Psycho-Medische Testing (IPMT) is 
een door de Federale Overheidsdienst van Mobiliteit en 
Vervoer erkende instelling die instaat voor het uitvoeren 
van de psychologische onderzoeken bij chauff eurs die 
vervallen verklaard zijn van het recht tot sturen. Voor 
de medische onderzoeken doet IPMT beroep op zijn 
partner Experconsult. Beide organisaties werken volledig 
conform de betreff ende wetgeving (Koninklijk Besluit 
van 8 maart 2006).

Wat is een herstelonderzoek?
Een herstelonderzoek is altijd gekoppeld aan een 
rechterlijke uitspraak, meestal van de politierechter. Een 
chauff eur die veroordeeld is tot een boete en een rijverbod, 
zal in de meeste gevallen zijn rijbewijs op het einde van 
het verval slechts opnieuw kunnen verkrijgen nadat hij een 
psychologisch en/of een medisch onderzoek heeft 
ondergaan. Deze onderzoeken maken onlosmakelijk deel 
uit van de rechterlijke uitspraak maar zijn geen bijkomende 
strafmaatregel. Ze hebben als doel de rijgeschiktheid van 
de veroordeelde chau� eur te testen met het oog op een 
adequaat rijgedrag in de toekomst. Het rijbewijs wordt niet 
teruggegeven vooraleer de vervallen verklaarde chauff eur 
geslaagd is in de opgelegde herstelonderzoeken, ook al is de 
termijn van het rijverbod verstreken. 

Psychologisch onderzoek
Alle psychologische testen worden uitgevoerd door 
erkende psychologen. De wetgever bepaalt uitdrukkelijk 
welke gedragsfactoren moeten worden onderzocht die 
een voorspellende waarde hebben op uw rijgedrag. De 
psycholoog gebruikt daarvoor PC testen die permanent 
getoetst worden op hun effi  ciëntie. De kern van het 
psychologisch onderzoek bestaat evenwel uit een diepgaand 
gesprek met de psycholoog.

Medisch onderzoek
Het medisch onderzoek wordt uitgevoerd door erkende 
artsen. Opnieuw bepaalt de wetgever welke aspecten deel 
uitmaken van dit onderzoek. De arts stelt de chauff eur een 
aantal vragen en voert een klinisch onderzoek uit.

Resultaten van het herstelonderzoek 
Er wordt één gezamenlijke beslissing genomen door arts 
én psycholoog. Dit zijn de 3 mogelijkheden: 

• Geschikt: Op het einde van het verval kan de chauff eur 
zijn rijbewijs terughalen bij de bevoegde instantie waar hij 
zijn rijbewijs heeft ingeleverd.

• Geschikt onder voorwaarden: ofwel wordt het rijbewijs 
beperkt in tijd; ofwel is het rijbewijs alleen geldig voor 
bepaalde categorieën van voertuigen; ofwel worden 
beperkingen opgelegd om medische redenen of worden 
aanpassingen aan het voertuig gevraagd. Voorwaarden 
kunnen slechts opgeheven worden door een positief 
resultaat van een nieuw herstelonderzoek.

• Ongeschikt: de chauff eur kan zijn rijbewijs niet 
terugkrijgen totdat hij slaagt in het herstelonderzoek.

De chauff eur wordt zo snel mogelijk in kennis gesteld van de 
beslissing. Een kopie van de beslissing wordt naar het parket 
en de griffi  e gestuurd. 

Op eenvoudige vraag kan de onderzochte chauff eur een 
feedback gesprek bij de psycholoog aanvragen.

Hoe verloopt de procedure?
• Na een rechterlijke veroordeling met verval van 

rijden, moet u uw rijbewijs afgeven op de griffi  e de 4e 
dag na kennisgeving door de Procureur des Konings.

• Op de griffi  e krijgt u een lijst van erkende instellingen. 
Binnen de maand dient u het parket in te lichten 
bij welke instelling (bv. IPMT/Experconsult) u uw 
herstelonderzoek wenst te doen. 

• Indien u niet binnen de maand reageert, zal het 
parket zelf een instelling aanduiden waar u het 
herstelonderzoek moet laten uitvoeren. 

• Het parket stuurt vervolgens de aanvraag van uw 
herstelonderzoek door naar de gekozen instelling.

• Indien u kiest voor IPMT/Experconsult, zal de centrale 
administratie u een brief sturen met een uitnodiging 
tot betaling van het herstelonderzoek.

• Na ontvangst van uw betaling, wordt er een afspraak 
voor uw medisch en/of psychologisch onderzoek 
vastgelegd. En dit binnen de door de wet vastgelegde 
termijn van 2 weken.

• Na beide onderzoeken, stuurt de centrale 
administratie van IPMT/Experconsult het eensluidend 
advies van de arts en psycholoog zo snel mogelijk 
naar de betrokken chauff eur, het parket en de griffi  e. 


