Belgisch / Europees rijbewijs
Het Belgische rijbewijs heeft, sinds zijn invoering in 1967, al vele wijzigingen
ondergaan. Op 7 juli 2010 werd het Europees rijbewijs in bankkaartmodel ingevoerd.
Hoegaarden startte eind maart 2013 met het bankkaartmodel. Tegen 2033 moeten
in de lidstaten van de Europese Unie alle oude modellen vervangen worden door een
bankkaartmodel.
Nieuwe chauffeurs krijgen automatisch het hernieuwd Europees rijbewijs.
De papieren rijbewijzen worden later vervangen en blijven geldig t.e.m. 31
december 2032.
Het Europees rijbewijs is geldig in alle landen van de Europse Economische Ruimte
(EER) en in de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen. Het
Europees rijbewijs is tien jaar geldig.
Algemene voorwaarden:
Als u een rijbewijs wil behalen, moet u slagen voor een theoretisch en een praktisch
examen. In bepaalde gevallen is een opleiding in een rijschool verplicht.
Alle informatie over het behalen van een rijbewijs, leest u op de website
http://www.mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/rijbewijs/
Op de website http://www.goca.be/nl/p/rijbewijs vindt u informatie over alle
categorieën van rijbewijzen.
Procedures:
U vraagt het Europees rijbewijs aan bij de dienst Burgerzaken van de gemeente waar
u bent ingeschreven.

Aanvraag rijbewijs

Nadat je geslaagd bent voor het praktisch examen kan je een definitief
rijbewijs aanvragen.
Voorwaarden:
De aanvraag gebeurt steeds persoonlijk.
Wat moet je meebrengen?
• identiteitskaart
• aanvraagformulier afgeleverd door het examencentrum na het slagen
voor het praktisch examen.
• voor de rijbewijzen categorie AM: bijkomend bekwaamheidsattest/
getuigschrift van 4 uur onderricht afgeleverd door de rijschool
• voor de rijbewijzen categorie C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E en
voor bezoldigd vervoer: een rijgeschiktheidsattest (medisch
attest) afgeleverd door een erkend geneeskundig centrum.
• geen pasfoto nodig, de foto op uw identiteitskaart wordt digitaal
overgenomen op uw voorlopig rijbewijs (wenst u toch een andere foto op
uw rijbewijs: 1 pasfoto meebrengen, na het inscannen krijgt u de foto
terug)

Duplicaat van rijbewijs

Na verlies of diefstal van je rijbewijs doe je best zo vlug mogelijk aangifte
bij de politie.
Je krijgt daar een formulier om een duplicaat van uw rijbewijs aan te
vragen bij de bevolkingsdienst.
Voorwaarden:
De aanvraag gebeurt steeds persoonlijk.
Wat moet je meebrengen?

• identiteitskaart
• attest van aangifte bij de politie
• indien de foto op uw identiteitskaart niet meer voldoende gelijkend is: 1

pasfoto. Anders is geen pasfoto vereist.

Verhoging van categorie van rijbewijs
Voorwaarden:
De aanvraag gebeurt steeds persoonlijk.
Wat moet je meebrengen?
• identiteitskaart.
• aanvraagformulier afgeleverd door het examencentrum.
• het oude rijbewijs.
• eventueel het voorlopig rijbewijs.
• rijgeschiktheidsattest (medisch attest) voor een rijbewijs voor de
categorie C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, of voor bezoldigd
vervoer.
• indien de foto op uw identiteitskaart niet meer voldoende gelijkend is: 1
pasfoto. Anders is geen pasfoto vereist.

Hernieuwing rijbewijs categorie C of D (medisch attest)

Indien je met de vrachtwagen of autobus rijdt moet je rijbewijs aangepast
worden door afgifte van een geldig medisch attest.
Indien je geen geldig medisch attest hebt, mag je het rijbewijs enkel
gebruiken voor de overige categorieën.
Voorwaarden:
De aanvraag gebeurt steeds persoonlijk.
Wat moet je meebrengen?
• identiteitskaart
• rijgeschiktheidsattest: te bekomen bij een erkend medisch centrum
van volksgezondheid of via de werkgever bij een erkende
arbeidsgeneeskundige dienst.
• het oude rijbewijs.
• indien de foto op uw identiteitskaart niet meer voldoende gelijkend is: 1
pasfoto. Anders is geen pasfoto vereist.

Rijbewijs voor bezoldigd vervoer

Indien je met de auto rijdt in functie van bezoldigd vervoer, moet het
rijbewijs aangepast zijn.
Dit is van toepassing voor o.a. taxidiensten, verhuurdiensten met
chauffeur, vervoer van personen in een ambulance, leerlingenvervoer,
praktijkleraars van een erkende rijschool.
Voorwaarden:
De aanvraag gebeurt steeds persoonlijk
Wat moet je meebrengen?
• identiteitskaart
• rijgeschiktheidsattest: te bekomen bij een erkend medisch centrum van
volksgezondheid of via de werkgever bij een erkende
arbeidsgeneeskundige dienst.
• het oude rijbewijs.
• indien de foto op uw identiteitskaart niet meer voldoende gelijkend is: 1
pasfoto. Anders is geen pasfoto vereist.
Bedrag:
De retributie voor het afleveren van een rijbewijs bedraagt € 25.

Meer informatie en contact:
Burgerzaken – algemeen contact: burgerzaken@gemhoegaarden.be
Diensthoofd:
Magda VANHULST

tel: 016 76 87 62

e-mail: magda.vanhulst@gemhoegaarden.be

Annick ARTS

tel: 016 76 87 61

e-mail: annick.arts@gemhoegaarden.be

Lotte CLAESEN

tel: 016 76 87 60

e-mail: lotte.claesen@gemhoegaarden.be

Eddy JANSSENS

tel: 016 76 87 68

e-mail: eddy.janssens@gemhoegaarden.be

Medewerkers:

