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De minister van Defensie
Mevrouw drs. A.T.B. Bijleveld-Schouten
Postbus 20701
2500 ES DEN HAAG

Geachte mevrouw Bijleveld,
Met deze brief wil ik uw aandacht vragen voor een probleem dat in het buitenland
gelegerde en woonachtige militairen en hun gezinsleden kan overkomen. Het gaat
om militairen woonachtig binnen de Europese Unie of de Europese
Vrijhandelsassociatie.
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De Veteranenombudsman ontvangt met enige regelmaat klachten en signalen van
militairen en hun gezinsleden die het civiele rijbewijs, dat tijdens hun verblijf in het
buitenland verloopt, niet kunnen verlengen. Ook kunnen zij geen nieuw rijbewijs
aanvragen als er op het rijbewijs een categorie moet worden bijgeschreven. Dit wordt
veroorzaakt doordat zij zich niet in hun woongemeente in het land van legering
kunnen inschrijven, en zich bij vertrek wel moeten laten uitschrijven uit hun
woonplaats in Nederland.
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In september 2019 hebben wij deze problematiek aan uw ministerie voorgelegd. Op
ambtelijk niveau werd toen aangegeven dat het voor de betrokken militairen soms
lukt om via een oneigenlijke manier een rijbewijs aan te vragen. Een voorbeeld dat
werd genoemd is gebruik van het aanvraagformulier van de RDW dat bedoeld is voor
mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats. Wij vernamen toen ook dat uw
ministerie bezig zou zijn met een structurele oplossing. In afwachting hiervan sloten
wij dat 'rijbewijsdossier'.
Na de ontvangst van een nieuwe klacht in februari van dit jaar, hebben wij bij uw
ministerie geïnformeerd of er al een structurele oplossing was gevonden. In reactie
hierop heeft uw ministerie mij laten weten dat Defensie afziet van het zoeken naar
een andere oplossing. Hiervoor worden de volgende redenen aangevoerd:
1. De militairen ontvangen voor hun vertrek naar het buitenland een brochure
waarin wordt meegedeeld dat zij hun rijbewijs voor vertrek moeten
verlengen als de geldigheidsduur in de periode van verblijf in het buitenland
afloopt.
2. Een extra rijbevoegdheid die is behaald, blijft drie jaar geldig om bij te laten
schrijven op een nieuw rijbewijs. Volgens de ontvangen reactie kan die
termijn wellicht voldoende zijn om te laten plaatsvinden na terugkeer naar
Nederland.
3. Als het rijbewijs tijdens het verblijf in het buitenland verloren raakt of wordt
gestolen, bestaat volgens uw ministerie de mogelijkheid om via de RDW een
nieuw rijbewijs aan te vragen.
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Kanttekeningen bij de reactie van uw ministerie
Ik plaats bij de reactie van uw departement de volgende kanttekeningen:
1. De verantwoordelijkheid om een nog (lang) niet verlopen rijbewijs voor
vertrek naar het buitenland te verlengen wordt volledig bij de militair
neergelegd. Ook de extra kosten komen voor zijn rekening.
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Het bijschrijven van een extra rijbevoegdheid (categorie) moet binnen drie
jaar gebeuren, anders vervalt die bevoegdheid en moet de betrokkene
opnieuw examen doen. Het is niet ondenkbaar dat de drie jaartermijn
ontoereikend is om de bijschrijving van de categorie te laten plaatsvinden na
terugkeer in Nederland. Welke oplossing heeft u voor deze gevallen?
De informatie over wat er gedaan kan worden bij verlies of diefstal komt niet
overeen met de informatie die hierover op de website van de RDW wordt
gegeven. De RDW geeft duidelijk aan dat de betrokkene in het land waar hij
woonachtig is overeenkomstig de gewone procedure van verlenging een
nieuw (nationaal) rijbewijs moet aanvragen.

Het hierboven genoemde formulier voor mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats
kan volgens de RDW in de meeste gevallen niet gebruikt worden voor in het
buitenland woonachtige militairen en hun familieleden. Zij moeten bij het gebruik van
dat formulier namelijk ook aantonen dat zij in het jaar voorafgaand aan de aanvraag
185 dagen in Nederland woonachtig zijn geweest.
Advies
Als Veteranenombudsman heb ik op grond van artikel 11g van de Wet Nationale
ombudsman de bevoegdheid om de regering en beide Kamers der Staten-Generaal
te adviseren over beleid en wetgeving voor zover de uitvoering daarvan de belangen
van onze veteranen raakt.
Het Ministerie van Defensie is verantwoordelijk voor de voorbereiding, begeleiding en
nazorg van veteranen. In de Veteranenwet is de bijzondere zorgplicht voor veteranen
wettelijk vastgelegd. Onder de veteranen worden ook de actief dienende veteranen
en hun relaties verstaan.
Gelet op uw bijzondere zorgplicht als werkgever van militairen die voor langere tijd
worden gelegerd in het buitenland en daar ook met hun gezin gaan wonen ben ik van
mening dat er op korte termijn een structurele oplossing moet komen voor het in deze
brief genoemde probleem.
Daarom adviseer ik u om, samen met uw collega van Infrastructuur en Waterstaat,
voor de militairen en hun gezinsleden die gelegerd en woonachtig zijn in de Europese
Unie of land dat tot de Europese Vrijhandelsassociatie behoort, een procedure in te
richten om hun civiele rijbewijs te verlengen, een categorie toe te laten voegen of bij
verlies of diefstal een nieuw rijbewijs aan te vragen.
Een afschrift van deze brief heb ik gezonden aan de vaste Kamercommissies voor
Defensie (van beide Kamers der Staten-Generaal) en onze contactpersoon bij uw
ministerie.

Met vriendelijke groet,
de Nationale ombudsman,
tevens Veteranenombudsman,

Reinier van Zutphen
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