
OMWISSELINGSPROTOCOL  NR. 1 VOOR EEN NIET-EUROPEES BUITENLANDS  NATIONAAL  RIJBEWIJS 
Voor houder van: identiteitskaart van Belg of voor vreemdeling, IA, BIV, verblijfskaart EU-onderdaan, verblijfstitel (A-B-C-E-F 
kaart), bijlage 7bis, 8, 9, 8bis, 9bis, bijlage 33 en identiteitskaart van Belg of van Belg in het buitenland voor Belgische studenten 
die in het buitenland verblijven (nog geldig)  

Gemeente: 

Datum aanvraag: Volgnummer: 

GEGEVENS I.V.M . BUITENLANDS NATIONAAL RIJBEWIJS : 

Nummer rijbewijs: 

 

Nationaliteit: Referentie rijbewijs: 

Vertaling  : JA/NEEN   Kopie buitenlands rijbewijs: JA/NEEN 
CATÉGORIEËN WAARVOOR DE OMWISSELING WORDT AANGEVRAAGD: 

Buitenlandse 
categorie  

Leeftijd 
waarop de 
categorie is 

behaald 

Datum waarop 
de categorie is 

behaald 

Vervaldatum 
categorie 

 Belgische gelijkwaardigheid 

     
     
     
     
     
Eventueel bij het rijbewijs bijgevoegde documenten: 
 
 
 
 
 

INFORMATIE BETREFFENDE DE HOUDER : 

Naam van de houder:  

 

Voornaam: 

RN: Nationaliteit van de houder:  

DATUM (DATA) VAN INSCHRIJVING(EN) IN BELGIË EN SCHRAPPING(EN) : 
1er Inschr. 1  Schrapp. 2e Inschr. 2e Schrapp. 3e Inschr. 3e Schrapp. 4e Inschr. 

       

 
VERTOON VAN EEN ATTEST VAN EEN ONDERWIJSINSTELLING VAN  HET LAND  VAN  AFGIFTE 

Datum van inschrijving: Datum van uitschrijving: 
Werd het onderwijs minstens 6 maand gevolgd? (Uitschrijvingsd.- inschrijvingsd. > 6 maand) JA  NEEN 

Heeft het buitenlands rijbewijs dezelfde nationaliteit als de onderwijsinstelling? JA  Neen 

Werd minstens één van de gevraagde categorieen afgegeven tijdens die periode van minimaal 6 maand? 
(betreft enkel de categorieën die gedurende die 6 maand behaald werden) JA  Neen 

ALS HET ANTWOORD OP DE 3 VRAGEN « JA « IS, NIET ANTWOORDEN OP VRAAG 11 EN 12 

Ik ga akkoord met bovenstaande gegevens en bevestig dat het buitenlands rijbewijs waarvan sprake echt en nog geldig is. 
                        Naam        Handtekening
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PROCEDURE 
Onderstaande gegevens moeten worden ingevuld op het ogenblik van de afgifte van het Belgisch rijbewijs 

1 
Controle of de aanvrager houder is van de in artikel 3 van het KB van 23 maart 1998 

vermelde documenten en aan de voorwaarden van dat artikel voldoet 
JA  NEEN 

ALS HET ANTWOORD NEEN IS, KAN DE AANVRAGER GEEN BELGISCH RIJBEWIJS BEHALEN 

Onderstaande gegevens moeten worden ingevuld op het ogenblik van de aanvraag om omwisseling (datum protocol) 
IDENTIFICATIE VAN AANGEBODEN DOCUMENT 

2 Is het document in goede staat? (leesbaar, voor echt te verklaren) JA  NEEN 
3 Gaat het om een rijbewijs? JA  NEEN 
4 Gaat het om een nationaal (en niet een internationaal) rijbewijs? JA  NEEN 
ALS EEN VAN DE ANTWOORDEN NEEN IS, IS HET DOCUMENT WAARDELOOS. HET WORDT TERUGGGEVEN AAN DE AANVRAGER 

Onderstaande gegevens moeten worden ingevuld op het ogenblik van de aanvraag om omwisseling (datum protocol) 
ERKENNING  

5 Maakt het land van afgifte deel uit van de landen die erkende rijbewijzen uitreiken? JA  NEEN 

6 Is het aangeboden rijbewijs een erkend model? JA  NEEN 

7 Is het aangeboden model conform de wetgeving van het uitreikende land? 
(onwettige rijbewijzen: vaststellingen van onregelmatigheden op buitenlands rijbewijs) 

JA  NEEN 

8 Is minstens één van de ter omwisseling aangevraagde categorieën erkend? 
(alleen erkende categorieën kunnen worden omgewisseld) 

JA  NEEN 

GELDIGHEID VAN BUITENLANDS RIJBEWIJS  
9 Is het model nog altijd geldig in het land van afgifte? JA  NEEN 
10 Is minstens één van de aangevraagde categorieën nog geldig?  

(alleen de nog geldige categorieën kunnen worden omgewisseld) 
JA  NEEN 

VERBLIJFSVOORWAARDEN  
(de vragen 11 en 12 niet beantwoorden indien de 3 vragen betreffende het attest van de onderwijsinstelling –zie onderaan 

recto -  « Ja «  als antwoord hebben) 
11 Werden de categorieën vóór een inschrijving in België behaald? JA  NEEN 
Gewone verblijfplaats:            De houder heeft de nationaliteit van het rijbewijs 

OF 
Heeft 185 verblijfsdagen in het uitreikende land van het rijbewijs in de loop van het kalenderjaar vanaf afgifte bewezen 
12 Is de gewone verblijfplaats aangetoond? JA  NEEN 

• Als het antwoord op ÉÉN van de voorgaande vragen NEEN is, kan het document niet worden omgewisseld. 
Het wordt teruggegeven aan de houder, die de examens zal afleggen (hij is vrijgesteld van scholing) 

• Als het antwoord op ALLE  voorgaande vragen JA is, kan het buitenlands nationaal rijbewijs na 
echtheidsonderzoek worden omgewisseld 

 

ECHTHEIDSONDERZOEK  
13 Is het document voor echt verklaard door de lokale en de federale politie? JA  NEEN 
14 Is het document na onderzoek volkomen echt gebleken? JA  NEEN 
• Als het echtheidsonderzoek een vervalsing aan het licht brengt, wordt het document in beslag genomen en 

naar het parket verzonden 
• Als het document verdacht is, wordt het niet omgewisseld maar teruggegeven aan de aanvrager, die de 

examens kan gaan afleggen (hij is vrijgesteld van scholing) 
• Als het document echt is, kan het worden omgewisseld 
 

OPMAAK EN AFGIFTE VAN BELGSICH RIJBEWIJS  
15 De aanvrager is houder van één van de id.doc waarmee een Belgisch rb kan worden behaald JA  NEEN 

16 Het buitenlands rijbewijs is overhandigd aan de gemeente JA  NEEN 

Nr. afgegeven Belgisch rijbewijs:   
Datum van afsluiting dossier:  Stempel gemeente  Naam en handtekening beambte: 
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