
Samenvatting geldigheidsduur buitenlands rijbewijs 

Wel EU/EER 

Als je buitenlandse rijbewijs is afgegeven door een EU-/EER staat en voor zover de geldigheidsduur 
van dat rijbewijs nog niet verstreken is, mag je hiermee in Nederland rijden tot 15 jaar nadat je het 
rijbewijs hebt verkregen. Dit geldt alleen voor de rijbewijzen AM, A1, A2, A, B en BE.  

EU-staten (Europese Economische Unie): Belgie, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, 
Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italie, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, 
Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenie, Slovenie, Slowakije, Spanje, Tsjechie, Verenigd 
Koninkrijk en Zweden. 

EER-staten (Europese Economische Ruimte):Alle EU-staten en Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. 

De aanvraag voor het omwisselen van je rijbewijs kun je indienen bij de gemeente van je woonplaats. 
Je moet staan ingeschreven in de registers van de gemeentelijke basisadministratie, je moet een 
geldige verblijfstitel hebben en je neemt je oude rijbewijs mee. Ongeveer net zoals dat werkt bij een 
verlopen paspoort dus.  

Geen EU/EER (Oekraïne dus ook) 

Als je buitenlandse rijbewijs echter is afgegeven in een ander land dan een EU-/EER-staat dan mag je 
hiermee maximaal tot 185 dagen na je vestiging in Nederland mee rijden. Als datum van vestiging 
geldt je inschrijving in de registers van de gemeentelijke basisadministratie. 

Voordat de periode is verstreken moet je het buitenlandse rijbewijs omwisselen. De aanvraag voor het 
omwisselen van je rijbewijs kun je indienen bij de gemeente van je woonplaats. Je moet staan 
ingeschreven in de registers van de gemeentelijke basisadministratie en je moet een geldige 
verblijfstitel hebben. Maar bij omwisselen gelden ook nog aanvullende voorwaarden: 

• Je beschikt over een verklaring van geschiktheid afgegeven door het CBR. 

• Je dient aan te tonen dat je op het moment dat je het rijbewijs behaalde tenminste 185 dagen 
in het land woonde waar dit rijbewijs is afgegeven. 

Rijexamen doen 

Als je niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet is het dus niet mogelijk om je buitenlandse rijbewijs 
om te wisselen. Bijvoorbeeld omdat het rijbewijs recent is verlopen. Of omdat je de CBR verklaring 
niet hebt. Je moet dan rijexamen in Nederland doen. Na het behalen van een theorie- en 
praktijkexamen krijgt je een Nederlands rijbewijs dat 10 jaar geldig is.  

Meer informatie over CBR-examens staat op https://www.cbr.nl/nl/rijbewijs-halen/auto/theorie-
examen-auto/je-theorie-examen-auto-aanvragen.htm en hou rekening met wachttijd. Door de corona-
wachtlijst kan het zomaar een paar maanden extra duren voor je aan de beurt bent. DigiD en een 
geldig identiteitsbewijs zijn vereisten bij een aanvraag.   

Je mag niet rijden met een verlopen rijbewijs. Als u toch rijdt, loopt u het risico om een boete van de 

politie te krijgen. Ook bent u niet verzekerd bij ongevallen. Verder lezen over voertuig categorieën en 

geldigheid kan ook bij de website van RDW.  
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