
PROCEDURE OMZETTEN RIJBEWIJS

Door Karin Mollee
______________________________________________________________________________

Als je officieel in Oostenrijk woont en aangemeld bent in je gemeente en afgemeld bent in je 
voormalige Nederlandse woonplaats, dan moet je je Nederlandse rijbewijs laten vernieuwen  
en laten vervangen door een Oostenrijks exemplaar.

Waarom?

Zodra Nederland officieel hebt verlaten, wordt de registratie van je rijbewijs in het Centrale 
Bromfietscertificaten en Rijbewijsregister niet meer geactualiseerd. Verlenging van het rijbewijs is 
niet meer mogelijk.

Dit betekent ook dat, als je rijbewijs is verlopen of als je je rijbewijs verliest, je bij de Rijkdienst voor 
het Wegverkeer geen nieuw rijbewijs meer kan aanvragenen, omdat niet meer aange-toond kan 
worden dat je een geldig rijbewijs had of dat je rijbewijs misschien wel is ingenomen. Opnieuw 
afrijden is dan de enige remedie.

Procedure

Bij de Bezirkhauptmannschaft (BH) van je woonplaats kun je je Nederlandse rijbewijs omwisselen 
voor een Oostenrijks exemplaar. De BH zal waarschijnlijk vragen om een verklaring die de 
geldigheid van je rijbewijs bewijst. Daarvoor moet je zijn bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer, de 
Nederlandse RDW.

Bij de RDW moet je een “Echtheidsverklaring Nederlands Rijbewijs” aan te vragen. Dit kun je doen 
door het formulier “Aanvraag echheidsverklaring Nederlands rijbewijs” in te vullen en op te sturen 
naar de RDW in Nederland. Dit formulier kun je hier downloaden: https://www.rdw.nl/-/media/rdw/
rdw/pdf/sitecollectiondocuments/rijbewijzen-en-nrd/formulieren/3-e-0400h-aanvraag-
echtheidsverklaring-nederlands-rijbewijs.pdf Vraag om een echtheidsverklaring in het Engels.

In een echtheidsverklaring staat of je met je rijbewijs geregistreerd staat in het Centraal Rijbewij-
zenregister. Deze verklaring wordt afgegeven door de RDW en bevat gegevens van je rijbewijs, 
zoals persoonsgegevens, rijbewijsnummer, afgiftedatum en categorieën.

Behalve dit aanvraagformulier voor een echtheidsverklaring moet je tevens een kopie van een 
geldig identiteitsbewijs opsturen. Ook moeten leges worden betaald.

Nog even twee opmerkingen over het invullen van het aanvraagformulier. Ten eerste, lees goed 
wat er staat over het al dan niet invullen van een correspondentieadres. Ten tweede, indien je 
geen Nederlandse bankrekening hebt, dien je de leges zelf over te maken. Vul in dat geval je 
volledige Oostenrijkse bankrekeningnummer (IBAN en BIC) in bij “Leges voldaan” onder “Wijze 
van betaling”, ook al staat daar Nederlandse bank- of gironummer. 

Stuur het aanvraagformulier op samen met een kopie van een geldig paspoort *), identiteitskaart of 
Nederlands rijbewijs naar:

RDW / Unit Rijbewijzen
Postbus 9000
9640 HA  Veendam
NIEDERLANDE 
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https://www.rdw.nl/-/media/rdw/rdw/pdf/sitecollectiondocuments/rijbewijzen-en-nrd/formulieren/3-e-0400h-aanvraag-echtheidsverklaring-nederlands-rijbewijs.pdf


Vervolgens betaal je de kosten van de echtheidsverklaring. Je maakt € 4,50 over op rekening 
nummer:

IBAN: NL25 ABNA 0477 2566 00 
BIC: ABNANL2A
onder vermelding van je rijbewijsnummer, je burgerservicenummer, BSN, en je persoonsgegevens 
met geboortedatum.

Zodra het bedrag, het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier en een kopie van je 
legitimatiebewijs is ontvangen, stuurt de RDW de echtheidsverklaring.

En dan . . .

. . . ga je naar je Bezirkhauptmannschaft van je woonplaats en neem je de volgende documenten 
mee:

• de in het Engels opgestelde, originele echtheidsverklaring en een kopie daarvan
• twee pasfoto’s
• een origineel Meldezettel van je gemeente en een kopie daarvan óf
• je Anmeldebescheinigung, indien je na 1-1-2006 hier bent komen wonen 
• je paspoort en een kopie daarvan *)
• je rijbewijs en een kopie daarvan (ingeval van verlies of diefstal, de aangifte daarvan)
• en € 60,50 (juni 2015)

Na één tot twee weken kun je je Oostenrijkse rijbewijs afhalen.

Bron: https://www.rdw.nl/particulier
 
in het bijzonder:

https://www.rdw.nl/particulier/voertuigen/auto/het-rijbewijs/nederlands-rijbewijs-verlengen-wonend-
buitend-nederland

https://www.rdw.nl/particulier/voertuigen/auto/het-rijbewijs/uw-gegevens-in-het-rijbewijzenregister/
echtheidsverklaring

*) Zie “Kopietje paspoort? Maar dan wel verstandig!” elders op deze website
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