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Onderwerp 

rijbewijs 

 

 

Geachte heer Keij, 

 

Naar aanleiding van uw brief van 4 januari 2020 zend ik u deze brief. Middels uw 

brief wenst u een kwestie aan te kaarten rondom het omwisselen van Nederlandse 

rijbewijzen door Nederlanders die in het buitenland wonen.  

 

U bent benaderd door een Nederlandse mevrouw, woonachtig in Frankrijk, die u 

vertelde over problemen rondom het omwisselen van haar Nederlandse rijbewijs 

naar een Frans rijbewijs. Haar Nederlandse rijbewijs is verkregen door middel van 

een omwisseling vanuit een niet Europees land. Frankrijk heeft om deze reden de 

omwisselingsaanvraag afgewezen en aangegeven dat ze een Frans rijbewijs kan 

verkrijgen door het afleggen van een rijexamen.  

 

U geeft aan dat er meerdere geëmigreerde en toekomstige emigranten tegen dit 

probleem zouden kunnen aanlopen en vraagt om drie actiepunten van de RDW. 

Ik zal de door u genoemde punten in de volgorde van uw brief hieronder 

behandelen: 

 

1. U verzoekt om de herkomst van het rijbewijs van mevrouw Keller – Visser 

te verwijderen zodat niet meer zichtbaar is dat haar Nederlandse rijbewijs 

verkregen is door middel van een omwisseling uit een niet Europees land.  

 

Conform artikel 11 lid 6 van de Richtlijn 2006/126/EG moet een lidstaat, 

wanneer een inwoner een rijbewijs afkomstig uit een niet Europees land 

omwisselt naar een rijbewijs van een Europees model, daarvan een 
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aantekening maken op het rijbewijs van Europees model. Deze aantekening 

moet ook meegenomen worden bij iedere vernieuwing of vervanging van 

het rijbewijs. Het is gezien deze regelgeving niet toegestaan om de 

herkomst van het rijbewijs van mevrouw Keller-Visser te verwijderen in het 

Nederlandse rijbewijzenregister.  

 

Het staat de Franse autoriteiten vrij om rijbewijzen met een herkomst uit 

een niet Europees land niet te accepteren conform artikel 11 lid 6 Richtlijn 

2006/126/EG. Indien mevrouw Keller-Visser het niet eens is met de 

beslissing van de Franse autoriteiten om haar aanvraag om een Frans 

rijbewijs te weigeren, dient zij hiertegen bezwaar aan te tekenen bij de 

Franse autoriteiten. De RDW kan haar hierin helaas verder niet 

ondersteunen.  

 

2. U verzoekt om op de website van de RDW een waarschuwing te plaatsen 

dat men tegen problemen kan aanlopen wanneer men een rijbewijs met een 

herkomst uit een niet Europees land bezit en men dit rijbewijs wil 

omwisselen in een ander Europees land. Hoewel het natuurlijk vervelend is 

wanneer blijkt dat een Nederlands rijbewijs niet zonder meer omgewisseld 

kan worden voor een ander Europees rijbewijs, is het niet een taak van de 

RDW om hierover te waarschuwen op de website. Ik kan slechts adviseren 

dat men zelf bij het land waar men naar toe gaat verhuizen, onderzoekt wat 

de mogelijkheden zijn met betrekking tot het omwisselen van het 

Nederlandse rijbewijs.   

 

3. U verzoekt om onderzoek te doen welke landen nog meer de herkomst van 

een niet-Europees land niet accepteren bij een omwisselingsaanvraag. Het is 

niet aan de RDW om onderzoek te doen welke andere Europese landen 

rijbewijzen met een herkomst van een niet Europees land niet accepteren. 
Aangezien dit ook in de loop van de tijd weer kan wijzigen per lidstaat. Ik 

kan dan ook alleen adviseren dat men bij de autoriteiten van het land waar 

men naartoe gaat emigreren zelf nagaat wat de mogelijkheden zijn met 

betrekking tot het omwisselen van het rijbewijs.  
  

 

 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.  
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Met vriendelijke groet, 

 

De directie van de RDW 

namens deze, 

de unitmanager Rijbewijzen 

De heer B.W. van den Berg MSc 

 

 


