
CHINEES RIJBEWIJS  

 
De gegevens hieronder gelden enkel ter informatie en kunnen dus verschillen naargelang de plaats 

en eventuele wijzigingen in de toekomst. Het betreft hier enkel het rijbewijs type “B”, enkel geldig 

voor gewone personenwagens. 

 
Het internationale rijbewijs wordt door China niet erkend. Er is sinds 1994 wel een bilateraal 

akkoord van toepassing tussen België en China dat het verkrijgen van een Chinees rijbewijs 

aanzienlijk vergemakkelijkt. (Bilateraal Akkoord) 

Guangzhou 

  

Voor Guangzhou is de bevoegde overheid het Public Vehicles Security Administration Bureau van 

Cencun (广州市公安局交通警察支队车辆管理所（岑村总所） 

Adres: 

N° 1732, HuaGuang Rd, Cencun, Tianhe District, Canton 

广州市天河区岑村华观路1732号 

Telefoon: 
Hotline : 12345 
 
Noodzakelijke documenten: 
 

 Paspoort + kopie van de datapagina (pagina met uw foto en gegevens) 

 Origineel Belgische rijbewijs + kopie hiervan ; 

 Chinese verblijfsvergunning + kopie hiervan ; 

 Bewijs van registratie bij de lokale politie + kopie hiervan; 

 Bewijs van lichamelijke geschiktheid (afgegeven door de Administratie Voertuigen na een 
geneeskundig onderzoek) (+- 40 CNY) 

 Identiteitsfoto’s die ter plaats genomen moeten worden (+/- 30 CNY) 

 een vertaling in het Chinees van het Belgisch rijbewijs gedaan door de volgende notaris  

Guangdong Notary Office (广东省南方公证处)  
Verdieping 9 en 10, Xinde Commercial Building, Zhongshan Si Road 246, Guangzhou 

广州市中山四路246号信德商务大夏9、10层 

 

Shenzhen  
 

Voor Shenzhen is de bevoegde overheid het Public Vehicles Security Administration Bureau van 

Shenzhen (深圳市 公安局交通警察支队车辆管理所) 

http://www.senate.be/www/?MIval=/publications/viewPub&COLL=S&LEG=1&NR=428&PUID=16779242&LANG=fr


Adres:  

No. 128, Longjing Road, Nanshan District, Shenzhen 
深圳市南山区龙井路128号车管综合大楼 

 

Noodzakelijke documenten: 
 

 Paspoort + kopie van de datapagina (pagina met uw foto en gegevens) 

 Origineel Belgische rijbewijs + kopie hiervan ; 

 Chinese verblijfsvergunning + kopie hiervan ; 

 Bewijs van registratie bij de lokale politie + kopie hiervan; 

 Bewijs van lichamelijke geschiktheid (afgegeven door de Administratie Voertuigen na een 
geneeskundig onderzoek) (+- 40 CNY) 

 Identiteitsfoto’s die ter plaats genomen moeten worden (+/- 30 CNY) 

 een vertaling in het Chinees van het Belgisch rijbewijs gedaan door de volgende notaris  

Shenzhen Notary Office (广东省深圳市公证处) 
Floor 4-5, Guoxindasha, Honglingzhong Road 1010, Shenzhen 
深圳市罗湖区红岭中路1010号国际信托大厦4、5楼 

 

 

 
Voor het verkrijgen van bovenstaande informatie met betrekking tot de andere provincies, gelieve u te 
wenden tot de lokale Chinese autoriteiten voor meer informatie.  
 


