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TOELICHTING 
 
Ingevolge de Conventies van Genève en van Wenen, en ingevolge bilaterale akkoorden, 
kunnen onderdanen van heel wat landen die voor langere tijd in dit land verblijven bij de 
gemeente waar zij verblijven hun nationaal rijbewijs inruilen voor een Belgisch rijbewijs voor 
zover dit nationale rijbewijs werd verkregen voor het verblijf in België. Deze omruiling 
gebeurt zonder veel verdere formaliteiten en in essentie op basis van de uiterlijke vorm van de 
rijbewijzen zoals omschreven in de voornoemde conventies. Zo moeten de betrokkenen geen 
examen afleggen over hun theoretische kennis van onze verkeerswetgeving en dienen zij 
evenmin een praktisch examen af te leggen waarmee zij effectief hun rijvaardigheid aantonen. 
 
Deze internationale en bilaterale overeenkomsten hebben eveneens hun neerslag gekregen in 
Belgische wet- en regelgeving, met name in artikel 23, § 2 van de wet van 16 maart 1968 
betreffende de politie over het wegverkeer en in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 
betreffende het rijbewijs. 
 
Op deze manier werden de voorbije jaren heel wat Belgische rijbewijzen uitgereikt aan 
vreemdelingen in ruil voor hun nationaal rijbewijs. Van 1999 tot en met 2007 betrof het niet 
minder dan 81.364 inwisselingen. Sinds 2003 gaat het om meer dan 10.000 inwisselingen per 
jaar en het aantal inwisselingen blijft elk jaar verder stijgen. Daarbij valt het op dat deze 
inwisselingen vooral plaatsgrijpen met landen uit continenten die, zoals verder in deze 
toelichting zal blijken, in de praktijk een probleem vormen. In 2007 grepen er 12.088 
inwisselingen plaats; 6.305 daarvan betroffen rijbewijzen uitgereikt door een Afrikaans land 
en 3.008 door een Aziatisch land.  
 
In beginsel zou deze praktijk van omwisseling van rijbewijzen weinig problemen mogen 
opleveren. 
 
De Conventie van Wenen bepaalt in haar artikel 41 dat de contracterende partijen er zich toe 
verbinden slechts rijbewijzen uit te reiken nadat de bevoegde overheden er zich van hebben 
vergewist dat de bestuurder over de nodige kennis en rijvaardigheid beschikt. Deze controle 
moet gebeuren door personen met de nodige beroepskwalificaties. De inhoud en de 
modaliteiten van de theoretische en praktische proeven moeten door de nationale wetgeving 
worden geregeld. 
 
Wat de bilaterale akkoorden betreft, heeft België de vrije hand en kan met andere woorden 
een beleid worden gevoerd dat er ter zake pas akkoorden worden afgesloten nadat uit een 
onderzoek is gebleken dat het land in kwestie de nodige waarborgen biedt omtrent de 
kwaliteit van de opleiding en de praktische en theoretische proeven die moeten worden 
afgelegd alvorens tot de afgifte van een rijbewijs kan worden overgegaan. 
 
In de praktijk blijkt de situatie in een aantal landen, vooral in Afrika, maar niet alleen daar, 
echter totaal anders. In een aantal landen waarmee inwisselingsakkoorden bestaan zijn de 
misbruiken schering en inslag met als gevolg dat personen uit deze landen die over een 



nationaal rijbewijs beschikken zonder daarbij over de nodige competenties te beschikken 
eerder regel dan uitzondering is. De oorzaken hiervan kunnen veelvuldig zijn. Door een 
wijdverbreide corruptie in sommige van deze landen kunnen officiële rijbewijzen er zonder 
enige moeite worden gekocht zonder dat de betrokkenen enige kennis van de 
verkeersreglementering of over enige rijvaardigheid beschikken. In andere landen wordt het 
rijbewijs bij wijze van spreken op eenvoudig verzoek zonder meer uitgereikt. De procedure 
tot het bekomen van een rijbewijs in een bepaald land heeft immers momenteel geen of 
nauwelijks invloed op de erkenning en dus op de uitwisseling van rijbewijzen. In nog andere 
landen vormt dan weer de grootschalige vervalsing van rijbewijzen een groot probleem. Gelet 
op het feit dat de omruiling van rijbewijzen plaatsgrijpt op het gemeentehuis en de 
gemeenteambtenaren in de regel niet zijn uitgerust om vals van echt te onderscheiden, worden 
op deze manier heel wat valse buitenlandse rijbewijzen omgeruild tegen echte Belgische 
rijbewijzen die onbeperkt geldig zijn. Het is dan ook niet toevallig dat in België in 2007 niet 
minder dan 1.982 valse niet-Europese rijbewijzen werden onderschept door de Centrale 
Dienst voor de Bestrijding van de Valsheden. Wanneer men weet dat er in datzelfde jaar 
11.002 buitenlandse rijbewijzen uit niet-Europese landen werden ingeruild, merkt men welke 
omvang het probleem heeft, te meer daar deze 1.982 valse rijbewijzen wellicht slechts het 
topje van de ijsberg zijn. 
 
Wanneer dergelijke personen in België worden toegelaten tot het verkeer, al dan niet 
beschikkend over een ingeruild Belgisch rijbewijs, betekenen zij een publiek gevaar voor de 
veiligheid op de openbare weg. De indiener van dit voorstel is van oordeel dat dit risico 
onaanvaardbaar is en dat voordelen van dergelijke overeenkomsten – de wederkerigheid dat 
Belgen hun rijbewijs kunnen inruilen in de landen waarmee overeenkomsten werden 
afgesloten – hoegenaamd niet opwegen tegen de nadelen ervan, met name het veiligheidrisico 
op onze openbare wegen. 
 
En aantal buurlanden zijn alvast tot een gelijkaardige conclusie gekomen. De Nederlandse 
regering gaat met zo goed als geen enkel land over tot het afsluiten van overeenkomsten 
inzake omwisseling van rijbewijzen. Vreemdelingen die in dat land verblijven, kunnen tot 185 
dagen na hun inschrijving in een gemeente hun nationaal rijbewijs gebruiken. Willen zij 
daarna nog in Nederland met een voertuig rijden, dan moeten zij over een Nederlands 
rijbewijs beschikken dat slechts kan worden bekomen na het afleggen van zowel het 
praktische als het theoretische examen volgens de reglementering zoals die in Nederland van 
toepassing is. Slechts met 7 landen werd tot op heden – na een grondig onderzoek - een 
bilateraal akkoord afgesloten waardoor rijbewijzen kunnen worden uitgewisseld. Het betreft 
de landen Taiwan, Israël, Japan, Singapore, Andorra en Zuid-Korea en de Canadese deelstaat 
Québec. 
 
De indiener van dit voorstel is alvast van oordeel dat het huidige Belgische beleid waarmee 
buitenlandse rijbewijzen tegen een Belgisch rijbewijs kunnen worden ingewisseld zonder 
enige verdere controle op de rijvaardigheid en de kennis van de betrokkene niet meer 
verantwoord is. Daarom stelt zij voor dat de administratie, desgevallend na het verrichten van 
het nodige onderzoek, een lijst van landen zou opstellen waarmee België een 
inwisselingsakkoord van rijbewijzen heeft, maar waarvan blijkt dat het bezit van een 
dergelijke rijbewijs geen of onvoldoende waarborgen oplevert als bewijs voor de theoretisch 
en praktische rijcapaciteiten van de drager ervan. Vervolgens moeten op basis van deze lijst 
de akkoorden met de betroffen landen worden opgezegd of herzien in die zin dat inwisseling 
nog enkel kan gebeuren indien de betrokkenen een theoretische en praktische proef hebben 



afgelegd overeenkomstige de reglementering van het land waarvan zij het rijbewijs wensen te 
bekomen. 
 



 
Voorstel van resolutie 

 
De Senaat, 
 
Gelet op het Verdrag betreffende het wegverkeer van 8 november 1968 (Conventie van 
Wenen, in vervanging van de Conventie van Genève van 19 september 1949); 
 
Gelet op de bilaterale overeenkomsten met een aantal landen inzake de wederzijdse erkenning 
van nationale rijbewijzen; 
 
Gelet op artikel 23, § 2 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs; 
 
Overwegende dat voor een aantal landen waarmee momenteel inwisselingsakkoorden van 
rijbewijzen bestaan onvoldoende waarborgen voorhanden zijn dat het bezit van een dergelijk 
rijbewijs als bewijs kan dienen voor de theoretische en praktische rijbekwaamheid van de 
drager van dit bewijs; 
 
Overwegende dat dit een groot gevaar oplevert voor de veiligheid in het verkeer; 
 
Overwegende dat het derhalve noodzakelijk is de landen te identificeren die in dit opzicht een 
probleem vormen; 
 
Overwegende dat het noodzakelijk is deze inwisselingsakkoorden te herzien zodat enkel tot 
omwisseling van rijbewijzen kan worden overgegaan indien de betrokkenen eerst een 
theoretisch en praktisch examen hebben afgelegd zoals voorgeschreven aan de Belgen die een 
rijbewijs wensen afgeleverd te krijgen; 
 
Vraagt de federale regering: 
 

A. De administratie een lijst te laten opstellen van de landen waarmee een bilateraal 
akkoord is afgesloten inzake uitwisseling van rijbewijzen, waarvan 1) in de praktijk 
evenwel blijkt dat in deze landen de afgifte van rijbewijzen kan gebeuren aan personen 
die niet over de vereiste theoretische en praktische kennis beschikken om een wagen te 
besturen of 2) dat er veel vervalsingen van in omloop zijn;  
 

B. Op basis van deze lijst de bestaande bilaterale akkoorden met deze landen op te 
zeggen; 
 

C. Nieuwe bilaterale akkoorden met deze landen te onderhandelen waarbij enkel tot 
uitwisseling van rijbewijzen kan worden overgegaan indien de verzoekers hiertoe eerst 
met succes een aangepaste theoretische en praktische proef hebben afgelegd waarmee 
zij hun kennis over het verkeersreglement van het land waarvan zij een rijbewijs 
wensen te bekomen en hun rijvaardigheid aantonen; 
 

D. In het kader van de Conventies van Genève of Wenen niet meer automatisch over te 
gaan tot het omruilen van rijbewijzen, maar dit enkel nog te doen indien de verzoekers 
hiertoe eerst met succes een aangepaste theoretische en praktische proef hebben 



afgelegd waarmee zij hun kennis over het verkeersreglement van het land waarvan zij 
een rijbewijs wensen te bekomen en hun rijvaardigheid aantonen. 
 

E. De Belgische wet- en regelgeving dermate aan te passen dat 1) rijbewijzen van 
personen uit niet EER-landen die in zich in België vestigen slechts voor een beperkte 
periode geldig zijn en 2) dat in deze gevallen enkel tot omruiling van buitenlandse 
rijbewijzen kan worden overgegaan nadat de betrokkenen geslaagd zijn in de 
theoretische en praktische proeven die de Belgen moeten afleggen om een Belgisch 
rijbewijs uitgereikt te krijgen. 
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