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Geachte heer Van Ravestein,
De belangenorganisatie Stichting Nederlanders buiten Nederland zet zich in voor de
Nederlanders die in het buitenland wonen. Wij ondersteunen hen naar vermogen op
terreinen die hen direct of indirect raken, zoals nationaliteitskwesties, pensioenen,
stemmen vanuit het buitenland - en zaken rondom rijbewijzen. Graag willen we een
kwestie aankaarten rondom het omwisselen van (Nederlandse) rijbewijzen door
Nederlanders die in het buitenland wonen (in casu Frankrijk).
Recentelijk zijn we benaderd door een Nederlandse XXXX, woonachtig in Frankrijk, die
vertelde over problematiek rondom het omwisselen van XXXX Nederlandse rijbewijs
naar een Frans rijbewijs - een Nederlands rijbewijs, dat oorspronkelijk (ongeveer 30
jaar geleden) was gekregen door omwisseling van een rijbewijs uit een non-EU land (in
casu Indonesië). Omdat XXXX Nederlandse rijbewijs is verkregen door omwisseling
vanuit een niet-EU land, heeft Frankrijk de omwisseling afgewezen en wordt gesteld dat
XXXX eerst het Franse rijbewijs moet halen, alvorens XXXX weer de weg op mag.
Aangezien het theoretisch examen volledig in het Frans is (hoog niveau), komt dit in de
praktijk neer op een bijna onoverbrugbare en in ieder geval langdurige barrière,
hetgeen zoveel betekent als het per onmiddellijk niet meer mogen rijden in Frankrijk.
Er wonen veel Nederlandse ouderen in Frankrijk en andere EU-landen die vanwege de
grote afstanden ter plaatse in combinatie met een gebrekkig systeem van openbaar
vervoer aangewezen zijn op de auto - ongetwijfeld zullen er meerderen zijn die in een
vergelijkbare situatie (zullen komen te) zitten.
Het bovengeschetste probleem is uiteraard niet typisch 'Frans' maar geldt in principe
voor elke Nederlander die vanuit een non-EU land eerder een lokaal rijbewijs naar een
Nederlands rijbewijs heeft omgewisseld: na latere verhuizing naar een ander (EU) land
kan het omwisselen van het Nederlandse rijbewijs naar het lokale rijbewijs een
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onmogelijkheid blijken, gebaseerd op de eerdere omwisseling - vaak jaren geleden, en
zonder waarschuwing dat déze omwisseling tot barrières later kunnen leiden.
Deze groep Nederlanders - geëmigreerd en toekomstige emigranten - is naar ons weten
nooit door de RDW geïnformeerd dat dit scenario zich kon voordoen (en nog steeds
staat hierover niets op de website), waardoor de SNBN van mening is dat hiermee een
extra verantwoordelijkheid bij de RDW ligt om iedereen zo goed mogelijk te
ondersteunen wanneer een acute situatie zich voordoet.
Concreet zouden wij de RDW om drie actiepunten willen vragen:
1. Het bijstaan van XXXX zodat XXXX op de kortst mogelijke termijn toch XXXX
Nederlandse rijbewijs kan omwisselen naar een Frans rijbewijs (meer specifiek
door het verwijderen van de aantekening dat XXXX Nederlandse rijbewijs is
gebaseerd op een eerdere omwisseling vanuit een niet-EU land, of een andere
maatregel die hetzelfde uiteindelijke effect sorteert); en
2. Het duidelijk en zichtbaar vermelden van de waarschuwing op de RDW website
dat onderhavig scenario zich bij meerdere Nederlanders kan voordoen die
geëmigreerd zijn of in de toekomst zullen emigreren wanneer ze hun rijbewijs
willen omwisselen; en
3. Onderzoek te doen om welke landen het nog meer kan gaan (vanuit welke landen
stond de RDW vroeger een gemakkelijke omwisseling toe?) en de resultaten
daarvan, indien relevant, op de RDW website te plaatsen.
Mocht u nog aanvullende vragen hebben dan horen wij graag van u.
Deze brief zal in de volgende nieuwsbrief van de SNBN aan de achterban gedeeld
worden.
Met vriendelijke groet en bij voorbaat dank voor het aandacht besteden aan deze
kwestie,
Namens het bestuur van de Stichting Nederlanders buiten Nederland (SNBN),

Eelco Keij, voorzitter
+1 646 706 3032
PS Zoals u weet en ook op de website van de overheid staat aangegeven, kan het
omzetten van een Nederlands rijbewijs naar een Frans rijbewijs uitermate langzaam
verlopen nu de afhandeling niet meer op regionaal maar op centraal landelijk niveau
geschiedt. Wij staan in contact met de Raad & Daad (gevestigd in Frankrijk) over deze en
andere kwesties.
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