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Betreft: ophalen Nederlands rijbewijs 
 

New York, 4 mei 2021 

Geachte […] 

Mijn naam is Eelco Keij, voorzitter van de Stichting Nederlanders buiten Nederland (SNBN). 
Eerder deze week spraken wij elkaar telefonisch. 
 
De SNBN is in 2019 opgericht en behartigt op alle mogelijke wijzen die ter beschikking staan 
de belangen van Nederlanders en oud-Nederlanders die buiten Nederland wonen. Er wonen 
ruim een miljoen Nederlanders in het buitenland en vaak worden zij met extra ‘Nederlandse’ 
obstakels geconfronteerd, bijvoorbeeld op het gebied van nationaliteit, pensioenkwesties, 
bankzaken, rijbewijzen en stemmen vanuit het buitenland. Veel van deze obstakels zijn van 
praktische aard die de Nederlanders in het buitenland disproportioneel benadelen. Waar wij 
een probleem signaleren bij een Nederlander in het buitenland, dat de potentie heeft om ook 
andere Nederlanders in het buitenland te raken, openen we een nieuw dossier. We beginnen 
altijd bij de instanties ‘waar het om gaat’, maar moeten ook geregeld kamervragen 
suggereren bij fracties in het parlement wanneer er geen redelijke oplossing gevonden kan 
worden. 

In casu schrijven we u aan betreffende […] Samen met haar man verblijven zij in Spanje – 
normaliter voor kortere perioden, maar i.v.m. de verslechterende gezondheid van haar man 
nu al enkele jaren. In de praktijk betekent dat zij 24 uur per dag mantelzorger is.  
[…] heeft vorig jaar bij het CBR om verlenging van haar rijbewijs gevraagd. Het CBR heeft 
hier middels een schrijven van d.d. 17 augustus 2020 (brief is bijgevoegd) positief op 
geantwoord, in die zin dat zij tot 17 augustus a.s. de tijd heeft om een nieuw rijbewijs aan te 
vragen.  

De gemeente Vaals stelt zich op het standpunt dat zowel de aanvraag als het ophalen van 
het nieuwe rijbewijs door […] zélf moet gebeuren. Echter, door de situatie zoals hierboven 
geschetst, is zij de facto hiertoe simpelweg niet in staat – nog afgezien van de huidige 
corona-reisrestricties. 



Graag verzoeken wij daarom u dit standpunt te heroverwegen. In het huidige geval is het 
zowel onredelijk als disproportioneel om het ‘in persoon’ criterium te blijven handhaven, 
waarbij juist de ‘zwakkeren’ geraakt worden. Wij zouden dan ook willen voorstellen dat […] 
via een machtiging en gemachtigde alsnog spoedig haar nieuwe rijbewijs kan aanvragen en 
in bezit krijgt.  

Graag vernemen wij uw reactie. Uiteraard staan wij open voor overleg.  

Met vriendelijke groet, 

Stichting Nederlanders buiten Nederland 

 

 

Eelco Keij, voorzitter 

 

PS Alle correspondentie zal – volledig geanonimiseerd – in onze nieuwsbrieven naar de 
achterban opgenomen worden. 


