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Indien u de onderzoeken bij PsyConsult wenst af te leggen, 

dient u onze instelling aan te duiden op de lijst met 

instellingen die u door het parket of gri�e wordt 

aangeboden. Het parket brengt ons vervolgens op de hoogte 

van uw aanvraag tot onderzoeken bij onze dienst.
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De medische en psychologische examens waarover sprake 
kan u af leggen bij PsyConsult, en PsyConsult kan op basis van 
de resultaten de documenten a�everen die u nodig hee� om 
het rijbewijs terug te krijgen na a�oop van het rijverbod.

| 02WIE/WAT IS PSYCONSULT?

De onderzoeken zijn af te leggen in onze kantoren 
weergegeven op de achterzijde van deze folder.

Indien de rechter medische en/of psychologische 
herstel-onderzoeken koppelt aan een rijverbod betekent dit 
dat u deze onderzoeken met goed gevolg dient af te leggen  
als voorwaarde om het rijbewijs terug te krijgen na het 

De kostprijs van herstelonderzoeken is bepaald door het 
Ministrieel Besluit van 8 maart 2006.  Deze bedragen zijn 
gekoppeld aan het indexcijfer van de gezondheidsindex, en 
worden op 1 januari van elk jaar aangepast. De meest recente 
tarieven, zoals gepubliceerd door de FOD Mobiliteit & 

Vervoer, zijn te consulteren op volgend webadres:

https://mobilit.belgium.be/nl/Resources/publicaties/            

wegvervoer/pub_rijbewijs_herstelonderzoeken

| 03DIENSTVERLENING BIJ  PSYCONSULT

0471/39 69 90 |  053/39 77 07 (enkel  fax)

info@psyconsult .be |  http ://w w w.psyconsult .be

Pastorijstraat 13, 9550 Herzele | 0892.133.051

TELEFOON |  FAX

EMAIL |  WEB

Hoofdzetel | ON

Voor meer informatie: 1) 0471/39 69 90

3) of neem een kijkje op www.psyconsult.be

2) info@psyconsult.be

  • na aanmelding wordt onmiddellijk een afspraakdatum 
    voorgesteld per post (voorafgaande betaling is 
    geen vereiste) - u behoudt echter de mogelijkheid om  
    een datum te bekomen in onderling overleg, volgens 
    beschibaarheid in de agenda’s;
  • beide onderzoeken worden uitgevoerd op dezelfde dag en in 
    dezelfde locatie, tenzij anders gewenst;
  • snelle a�andeling van de resultaten.
  

Tijdens deze onderzoeken wordt nagegaan of u over de 
vereiste functies beschikt voor het veilig besturen van een 
voertuig in het verkeer.
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In alle kantoren wordt tenminste volgende dienstverlening 
gegarandeerd:


