Bezoek Brugge
Visitez Bruges
Besuchen Sie Brügge
Visit Bruges
Visita Brujas



Internationaal rijbewijs aanvragen
Een internationaal rijbewijs is een vertaling van het Belgisch rijbewijs en is nodig in de
landen die het Belgisch rijbewijs niet erkennen. De houder van het internationaal moet
om die reden ook steeds het nationaal rijbewijs kunnen voorleggen.
In een lidstaat van de Europese Unie of Liechtenstein, Noorwegen, IJsland (Europese
Economische Ruimte) is je Belgisch rijbewijs geldig.
Voorwaarden
Meebrengen
Bedrag
Uitzonderingen
Regelgeving

Voorwaarden
Je moet je persoonlijk aanmelden.
Houder zijn van een geldig nationaal rijbewijs.
Een internationaal rijbewijs is maximaal 3 jaar geldig.
Het oude Belgische rijbewijs (papieren versie) is uiterlijk geldig tot
19/01/2033. Wanneer de foto niet meer gelijkend is en het document niet meer in
goed staat is, verliest het zijn geldigheid. Het moet dan vervangen worden door
een recent model.

Meebrengen
eID
Recente pasfoto (indien er nog pasfoto's moeten genomen worden, meld je 15
minuten voor je afspraak aan (enkel mogelijk in het Huis van de Bruggeling))
Huidig rijbewijs

Bedrag
€ 21

Uitzonderingen
Belgen die in het buitenland wonen, kunnen in de laatste gemeente van woonst

nog steeds een internationaal rijbewijs bekomen.

Regelgeving
Tip! Kijk eens op de website van Buitenlandse Zaken voor reisadvies betreffende het
land waarheen u reist. Info over het rijbewijs staat onder het tabblad 'Praktische info'.

Contactinformatie
Huis van de Bruggeling (op afspraak) Belgen & Rijbewijzen
Dienstverlening op afspraak wegens coronamaatregelen. Lees alle info op
www.brugge.be/coronavirus/nieuws/dienstverlening-hvdb Frank Van Ackerpromenade
2 (Stationsplein) 8000 Brugge
T 050 44 8000
info@brugge.be

Contactinformatie
Huis van de Bruggeling
N.a.v. coronamaatregelen uitsluitend op afspraak. Maak snel en eenvoudig een
afspraak via afspraken.brugge.be of op het nummer 050 44 8000. Frank Van
Ackerpromenade 2 (Stationsplein) 8000 Brugge
T 050 44 8000
info@brugge.be
Vandaag van 08:30 tot 17:00
Morgen van 08:30 tot 20:00 (Telefonisch te bereiken tot 17.00 u.)
Alle openingsuren

