Procedure om een buitenlands rijbewijs om te wisselen naar een Belgisch Europees rijbewijs:
U bezit een buitenlands Europees rijbewijs:
Rijbewijzen uit landen op volgende lijst:
https://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/rijbewijs/vreemde_rijbewijzen/europese_rijbewijzen
U mag met dit rijbewijs in België rijden indien je het hebt laten registreren bij de dienst bevolking van
je woonplaats.
U dient uw buitenlands Europees rijbewijs om te wisselen naar een Belgisch Europees rijbewijs ten
laatste twee jaar na uw inschrijving in de bevolkingsregister/vreemdelingenregister indien je
buitenlands Europees rijbewijs geen vervaldatum heeft.
Heeft uw buitenlands Europees rijbewijs wel een vervaldatum, dient u het om te wisselen naar een
Belgisch Europees rijbewijs voor vervaldatum van dat rijbewijs. Doet u dit niet moet een duplicaat
aangevraagd worden in het land van afgifte van dat rijbewijs.
Het buitenlands Europees rijbewijs wordt hoe dan ook het best geregistreerd in België, zodat er bij
diefstal/verlies een duplicaat kan verkregen worden. Doet u dit niet moet een duplicaat aangevraagd
worden in het land van afgifte van dat rijbewijs.
U bezit een erkend niet-Europees rijbewijs:
Rijbewijzen uit landen op volgende lijst:
https://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/rijbewijs/vreemde_rijbewijzen/niet_europese_rijbewijzen
Let op het land dat het rijbewijs heeft afgeleverd. Dit kan verschillen van de nationaliteit van de
houder van het rijbewijs.
U mag met dit rijbewijs in België rijden als u, als houder van dat rijbewijs, als toerist in België verblijft.
U mag met dit rijbewijs niet rijden in België als u ingeschreven bent in het
bevolkingsregister/vreemdelingenregister. U dient dan in het bezit te zijn van een Belgisch rijbewijs.
U kan uw erkend niet-Europees rijbewijs om wisselen naar een Belgisch Europees rijbewijs door het
te bezorgen aan de dienst rijbewijzen van het stadhuis/gemeentehuis van uw woonplaats. Tenzij het
erkend niet-Europees rijbewijs is opgemaakt in het Nederlands, moet je een beëdigde vertaling
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bijvoegen. Deze vertaling moet gebeuren door een beëdigd vertaler en de vertaling moet voorzien
zijn van een stempel van de rechtbank. Deze rijbewijzen worden opgestuurd naar de federale politie
(Brussel). Daar worden ze gecontroleerd op echtheid. Ook de inschrijvingsdatum in België is van
belang: het rijbewijs moet immers behaald worden voorafgaand aan de inschrijvingsdatum van de
persoon in België. Bij goedkeuring wordt de bezitter gecontacteerd om met een recente pasfoto
langs te komen voor de omwisseling naar een Belgisch rijbewijs. Wanneer de basisinformatie
onleesbaar is op het buitenlands rijbewijs dan is een beëdigde vertaling nodig. Deze procedure kan
vier tot tien weken duren.
U kan uw erkend niet-Europees rijbewijs ook om wisselen naar een Belgisch Europees rijbewijs door
een theoretisch en praktisch examen af te leggen. De houders van dergelijke rijbewijzen krijgen
vrijstelling van scholing, voorlopig rijbewijs en stageperiode. Zij kunnen dus een theoretisch en
praktijkexamen afleggen. Om die examens te kunnen afleggen, moet je in België ingeschreven zijn.
U bezit een niet-erkend niet-Europees rijbewijs:
Rijbewijzen uit landen die niet vermeld staan op de twee lijsten hierboven.
U mag met dit rijbewijs niet rijden in België
Dergelijke rijbewijzen kunnen nooit omgewisseld worden naar een Belgisch rijbewijs. De houders van
dergelijke rijbewijzen krijgen vrijstelling van scholing, voorlopig rijbewijs en stageperiode. Zij kunnen
dus een theoretisch en praktijkexamen afleggen. Om die examens te kunnen afleggen, moet je in
België ingeschreven zijn.
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