
CN RIJBEWIJS VOOR BE NATIONALITEIT 
 

Er bestaat een bilateraal verdrag tussen België en China betreffende 

de wederzijdse erkenning van het rijbewijs. 

 

Wonende in SHANGHAI 
 

Overheid:  

Bureau voor Openbare Veiligheid  上海市公安局车辆管理所 

Administratie Voertuigen   地址：上海市长宁区哈密路1330号 

Add: No. 1330 Hami Road, Changning 电话：28958491 / 28958572 

District, Shanghai 

Tél: 28958491 / 28958572 

 

Houders van een Belgisch rijbewijs dienen zich bij de Administratie Voertuigen van het 

Bureau voor Openbare Veiligheid aan te melden en moeten volgende documenten 

overleggen: 

 

1. het origineel van hun Belgisch rijbewijs:  

dit laatste moet minstens 3 jaar geleden zijn afgegeven. 

 

2. een vertaling in het Chinees van het rijbewijs:  

Shanghai SISU Translation Service Co.  上海上外翻译总公司 

Add: 573, Chi Feng Road, Shanghai  地址：赤峰路573号 

Tel: 65362031 or 65362032         电话：65362031或65362032 

 

Shanghai Translation Association   上海外事翻译协会 

Add: Beijing Xi Road 1277, Room 1607,  上海北京西路1277号国旅大厦1607 

(near Xikang Road)     室(近西康路） 

Tel: 6323 9910 or 6323 3608    电话：6323 9910或6323 3608 

 

3. hun verblijfsvergunning in China + bewijs van registratie bij een lokaal Chinees 

politiebureau 

4. hun Belgisch paspoort 

5. een bewijs van lichamelijke geschiktheid  

(afgegeven door de Administratie Voertuigen na een geneeskundig onderzoek) 

 

De afgifte van het rijbewijs vergt 1 week. 

 

 +/-155RMB (geneeskundig onderzoek-60RMB; foto’s-40RMB; rijbewijs-55RMB); 



 maandag tot vrijdag: 9:00-16:00; 

 

Wonende in SUZHOU 
 

Overheid:  

Bureau voor Openbare Veiligheid  苏州市公安局车辆管理所 

Administratie Voertuigen   

Add: Chiyun Road 1, Tayuan Road       地址：苏州市高新区塔园路北端驰 

North Side, SIP, Suzhou       云路1号  

Tél: 0512-96122         电话: 0512-96122 

 

Houders van een Belgisch rijbewijs dienen zich bij de Administratie Voertuigen van het 

Bureau voor Openbare Veiligheid aan te melden en moeten volgende documenten 

overleggen: 

 

1/ het origineel van hun Belgisch rijbewijs + kopie  

+ een vertaling in het Chinees van het rijbewijs gedaan door een vertaalbureau in Suzhou. 

 

2/ hun Belgisch paspoort + kopie 

+ een vertaling in hun Belgisch paspoort gedaan door een vertaalbureau in Suzhou 

 

3/ hun verblijfsvergunning in China + Het origineel en de kopie van het bewijs van 

inschrijving bij de lokale politie. 

 

4/ De foto's en medisch onderzoek zijn in Bureau voor Openbare Veiligheid Administratie 

Voertuigen 

 

 Tarieven: +/- 28 RMB 

 maandag tot zaterdag: 9:00-16:00; 

 

 

 

Wonende in NANJING 
 

Overheid:  

Bureau voor Openbare Veiligheid  南京市公安局车辆管理所 

Administratie Voertuigen   

Add: Dong Fang Cheng N° 68,  地址：南京市玄武区东方城68号 



Xuanwu District Nanjing  

Tél: 025-84429459    电话: 025-84429459 

 

Houders van een Belgisch rijbewijs dienen zich bij de Administratie Voertuigen van het 

Bureau voor Openbare Veiligheid aan te melden en moeten volgende documenten 

overleggen: 

 

1/ het origineel van hun Belgisch rijbewijs + kopie + een vertaling in het Chinees van het 

rijbewijs gedaan door een vertaalbureau in Nanjing. 

 

2/ hun Belgisch paspoort + kopie 

 

3/ Het origineel en de kopie van het bewijs van inschrijving bij de lokale politie. 

 

4/ De foto's en medisch onderzoek zijn in Bureau voor Openbare Veiligheid Administratie 

Voertuigen 

 

 Tarieven: +/- 18 RMB 

 

 

Wonende in andere steden 
 

Neem contact op met de lokale Chinese autoriteiten om de exacte adressen te vinden. 


