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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Subject: Verzoekschrift 1364/2007, ingediend door Balakrishnan Muthukrishnan 
(klaarblijkelijk Indiase nationaliteit), over de weigering van de Britse 
autoriteiten een in Duitsland uitgegeven rijbewijs te erkennen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener klaagt over het feit dat de Britse autoriteiten weigeren zijn Duitse rijbewijs te 
erkennen. Hij geeft aan dat hij zijn rijexamen heeft gehaald in de VS en aldaar een 
Amerikaanse rijbewijs heeft verkregen. Na zich in 2001 te hebben gevestigd in Duitsland, 
heeft hij zijn rijbewijs ingewisseld voor een Duits rijbewijs overeenkomstig de desbetreffende 
wetgeving. Momenteel is hij woonachtig in het Verenigd Koninkrijk, waar de Britse Driver 
and Vehicle Licensing Agency beweert dat zijn Duitse rijbewijs ongeldig was op het moment 
dat hij de aanvraag indiende om dit te laten vervangen voor een Brits rijbewijs. Onder 
verwijzing naar Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
het rijbewijs, vraagt hij nu van het Europees Parlement om contact op te nemen met de 
bevoegde Britse autoriteiten en te zorgen dat deze de EU-wetgeving op dit vlak naleven.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 13 mei 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 februari 2009.

Indiener heeft van 2001 tot 2007 in Duitsland gewoond en klaagt over het feit dat zijn Duitse 
rijbewijs, dat in 2001 was uitgegeven ter vervanging van een Amerikaans rijbewijs, niet wordt 
vervangen of erkend in het Verenigd Koninkrijk, waar hij in 2007 is gaan werken. Omdat 
indiener tussen 2001 en 2007 in de Europese Unie heeft gewoond en autogereden, stelt hij dat 
zijn rijbewijs in de gehele EU zou moeten worden erkend.
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Als dit echter niet mogelijk is volgens de huidige richtlijn betreffende het rijbewijs1 en de 
derde richtlijn betreffende het rijbewijs2, stelt indiener voor de wetgeving te wijzigen, zodat 
het beginsel van wederzijdse erkenning van rijbewijzen binnen de EU ook in zulke gevallen 
van toepassing is.

De opmerkingen van de Commissie over het verzoekschrift

Het beginsel van wederzijdse erkenning is gebaseerd op de zekerheid dat is voldaan aan 
minimale normen voor rijexamens en medische vereisten, zoals vastgesteld in de richtlijn. 
Als een rijbewijs oorspronkelijk door een derde land is uitgegeven, kan niet met zekerheid 
worden aangenomen dat ook aan deze normen is voldaan. Het blijft uitsluitend de 
bevoegdheid van de lidstaat die de gewone verblijfplaats is om te beslissen of een rijbewijs 
dat door een derde land is uitgegeven, wordt erkend of niet.

Als de houder van een dergelijk rijbewijs zijn of haar normale verblijfplaats verruilt voor 
een andere lidstaat, is deze laatste niet verplicht het te erkennen of te vervangen. De 
lidstaten dienen aanvragers dan ook te informeren dat het rijbewijs dat is uitgegeven ter 
vervanging van een rijbewijs van een derde land, alleen geldig blijft zolang de houder zijn 
normale verblijf in die lidstaat houdt.

Dit beginsel is bevestigd toen de derde richtlijn betreffende het rijbewijs in 2006 door de 
Raad en het Europees Parlement werd aangenomen. 

Conclusie
De Britse autoriteiten hebben gehandeld overeenkomstig het Europese recht. Daarom kan het 
verzoekschrift niet worden gesteund door de Commissie.

                                               
1 Richtlijn 91/439/EEG van 29 juli 1991 betreffende het rijbewijs, PB L 237 van 24.8.1991, blz. 1
2 Richtlijn 2006/126/EG van 20 december betreffende het rijbewijs, PB L 403 van 30.12.2006, blz. 18.
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