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I.

PERSONEN DIE IN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPESE
ECONOMISCHE RUIMTE VERBLIJVEN

1.

WIE?

Personen, ongeacht hun nationaliteit, die in een andere lidstaat van de Europese Economische
Ruimte (Europese Unie + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein) verblijven en die niet zijn ingeschreven als student in een Belgische onderwijsinstelling, kunnen geen Belgisch nationaal rijbewijs, geen voorlopig rijbewijs en ook geen internationaal rijbewijs.

2.

WELK DOCUMENT?

Een attest waaruit blijkt dat in het verleden een Belgisch nationaal rijbewijs werd afgegeven.
Een model van dit attest vindt u op het einde van dit hoofdstuk.
2.1. Voorwaarden voor afgifte attest
•

men moet houder zijn van een Belgisch nationaal rijbewijs;

•

het attest wordt slechts afgegeven als de houder van het rijbewijs niet vervallen is van het recht
tot sturen.

2.2. Wie reikt het attest uit?
Het attest wordt uitgereikt door het gemeentebestuur van de gemeente waar de houder van het
nationaal Belgisch rijbewijs het laatst verbleef in België.
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II.

PERSONEN DIE VERBLIJVEN IN EEN LAND BUITEN DE EUROPESE
ECONOMISCHE RUIMTE

1.

PERSONEN MET DE BELGISCHE NATIONALITEIT

Personen met de Belgische nationaliteit die in een land verblijven dat geen lid is van de Europese
Economische Ruimte, houder zijn van een identiteitskaart van Belg en geregistreerd zijn op de Belgische ambassade van het land waar ze verblijven, kunnen een hernieuwing van hun Belgisch nationaal rijbewijs en/of internationaal rijbewijs verkrijgen.
De inschrijving op de ambassade komt in het Rijksregister. De aanvrager dient een geldige Belgische identiteitskaart voor te leggen.

1.1. De aanvraag van een hernieuwing of van een internationaal rijbewijs
De aanvraag moet ondertekend zijn door de aanvrager zelf en niet door een derde persoon.
1.2. Aan wie mag de hernieuwing of het internationaal rijbewijs afgegeven worden?
Het rijbewijs kan aan een derde persoon worden afgegeven als die persoon een volmacht voorlegt
en het identiteitsdocument van de aanvrager (of een kopie ervan op voorwaarde dat zijn identiteit
kan gecontroleerd worden).

2.

PERSONEN MET EEN VREEMDE NATIONALITEIT

Personen met een vreemde nationaliteit die niet meer in België verblijven, kunnen slechts een attest verkrijgen (model op het einde van dit hoofdstuk) van het gemeentebestuur waar ze verbleven.
Dit attest wordt slechts afgegeven indien de houder niet vervallen is van het recht tot sturen in België.
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III. STUDENTEN, INGESCHREVEN IN EEN BELGISCHE ONDERWIJSINSTELLING MAAR DIE VERBLIJVEN IN HET BUITENLAND
(Europese Unie of andere landen)

1.

STUDENTEN MET DE BELGISCHE NATIONALITEIT

Studenten met een Belgische nationaliteit die ingeschreven zijn in een Belgische onderwijsinstelling (gevestigd op Belgisch grondgebied) maar die verblijven in een ander land (vaak buurlanden),
kunnen een Belgisch nationaal rijbewijs, internationaal rijbewijs of een hernieuwing van deze documenten verkrijgen op voorwaarde dat zij minstens 6 maanden zijn ingeschreven in een Belgische
onderwijsinstelling.
Het rijbewijs moet wel worden afgeleverd binnen de periode dat ze nog in de Belgische onderwijsinstelling ingeschreven zijn. Het is dus belangrijk dat het attest van de onderwijsinstelling een inschrijf- en uitschrijfdatum bevat.
De gemeente waar de onderwijsinstelling van de aanvrager is gevestigd, is bevoegd om het rijbewijs af te geven.

2.

STUDENTEN MET VREEMDE NATIONALITEIT

Studenten met een vreemde nationaliteit die ingeschreven zijn in een Belgische onderwijsinstelling
kunnen een Belgisch nationaal rijbewijs, een internationaal rijbewijs of een hernieuwing van deze
documenten verkrijgen op voorwaarde dat zij gedurende minstens 6 maanden zijn ingeschreven in
een Belgische onderwijsinstelling.
Het rijbewijs moet wel worden afgeleverd binnen de periode dat ze nog in de Belgische onderwijsinstelling ingeschreven zijn. Het is dus belangrijk dat het attest van de onderwijsinstelling een inschrijvings- en uitschrijvingsdatum bevat.
De gemeente waar de onderwijsinstelling van de aanvrager is gevestigd, is bevoegd om het rijbewijs af te geven.
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IV. BIJLAGE
terug naar punt I.2. terug naar punt II.2.
(zie formulier "Attest van een Belgisch nationaal rijbewijs" op onze website)
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