
Stadwaarschuwt Gentenaars die in het buitenland
rondrijden met oude rijbewijzenvoor mogelijke
problemen 
Om problemen te vermijden, doet u er goed aan om uwpapieren rijbewijs dat
dateert van voor 1989 te hernieuwen als je naar hetbuitenland reist.
 
De oudeBelgische papieren rijbewijzen blijven geldig tot 19/01/2033 en je mag er meein
alle EU-landen rijden. Toch krijgt de Dienst Burgerzaken meldingen dat Gentenaarsdie op
vakantie door onder andere Italië, Spanje of Frankrijk rijden en eenrijbewijs hebben dat
dateert van voor 1989 problemen ondervinden bij eencontrole. In sommige gevallen
werden hier boetes voor uitgeschreven. Nietzozeer omdat het oude rijbewijs niet langer
geldig is, maar wel omdat de fotoop het rijbewijs niet meer gelijkend is.
 
Omproblemen te vermijden, doet u er goed aan om uw papieren rijbewijs dat dateertvan
voor 1989 te hernieuwen als u naar het buitenland reist. In dit gevalontvang je een nieuw
exemplaar in bankkaartmodel met dezelfde categorieën alsop je oude rijbewijs.
Je meldt jehiervoor aan bij de Dienst Burgerzaken – Loket Bevolking: Rijden. Je brengt
hiervoor je je identiteitskaart en je rijbewijs mee. De kostprijs bedraagt 25euro, de
leveringstermijn is 4 werkdagen.
 
Voor landen waar het Belgisch nationaalrijbewijs niet erkend wordt, moet een
internationaal rijbewijs aangevraagdworden. Je kan dit eveneens verkrijgen bij de Dienst
Burgerzaken – LoketBevolking: Rijden. Je brengt hiervoor je identiteitskaart, je rijbewijs
en 1pasfoto mee. De kostprijs bedraagt 21 euro. Het document wordt onmiddellijk
opgemaakt.

Informatie
DienstBurgerzaken - Loket Bevolking – Rijden/Reizen/Verkiezingen, Chantal Neirinckx,
AC Zuid, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel. 09 266 72 04, fax 09 266 71 49, e-
mail chantal.neirinckx@stad.gent

Bevoegd
Mevrouw Sofie Bracke, schepen vanBurgerzaken en Protocol en Ambtenaar van de
Burgerlijke Stand, stadhuis,Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 80, fax 09 266 51
99, e-mail schepen.bracke@stad.gent
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt dezeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid vaneen metropool. Met meer dan 255.000 inwoners en 72.000
studenten is Gent detweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokaleoverheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan eenopen, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.
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