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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 863/2006, ingediend door Alida Massa Savarino (Italiaanse 
nationaliteit), over een geval van vermeende discriminatie op grond van 
nationaliteit aan de grens tussen Zwitserland en Duitsland

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster protesteert tegen een geval van vermeende discriminatie van haar familie op grond 
van nationaliteit, dat plaatsvond in Schaffhausen. Bij het verlaten van het Zwitserse 
grondgebied moest zij haar rijbewijs laten zien. Doordat de douanebeambten weigerden een 
vervangend document voor reizen naar het buitenland te erkennen, moest indienster een hoge 
boete betalen en werd zij onderworpen aan een vernederende behandeling. Indienster geeft 
aan dat het de Duitse autoriteiten waren die hiervoor verantwoordelijk waren, die zij in haar 
Engelse versie abusievelijk heeft aangeduid als de Nederlandse autoriteiten. Zij verzoekt 
bijgevolg om actie om een dergelijke discriminerende behandeling te voorkomen, die, voert 
zij aan, een mogelijke belemmering is voor het vrije verkeer van personen binnen de Unie.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 6 maart 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 oktober 2007

Indienster stelt dat zij en haar echtgenoot bij het oversteken van de Zwitsers-Duitse grens in 
juli 2006 hun paspoorten aan de Duitse autoriteiten lieten zien. De echtgenoot zat achter het 
stuur en hij werd verzocht ook zijn rijbewijs te tonen. Aangezien hij zijn Italiaanse rijbewijs 
op dat moment liet verlengen, legde hij de Duitse autoriteiten een vervangend document voor 
dat in Italië overeenkomt met een rijbewijs. Het koppel werd meegedeeld dat een dergelijk 
document in het buitenland niet geldig is en dat zij daarom een boete van 500 EUR kregen 
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opgelegd. Indienster beklaagt zich erover dat de Duitse autoriteiten erop stonden dat de boete 
ter plekke werd betaald, haar echtgenoot naar de dichtstbijzijnde pinautomaat vergezelden en 
hen op onwaardige wijze behandelden, die zij bestempelt als racistisch.

In het verzoekschrift wordt geen gedetailleerd verslag gedaan van de gebeurtenissen aan de 
grens (met name de vraag of het rijbewijs moest worden voorgelegd zodat kon worden 
gecontroleerd of zij Duitsland in mochten of dat ze daar een auto mochten besturen en of de 
boete was opgelegd omdat ze niet voldeden aan Duitse wetgeving inzake de toelating van 
vreemdelingen of aan regelgeving waarin is bepaald dat bestuurders verplicht zijn een 
rijbewijs bij zich te hebben). 

Alleen op basis van deze informatie kunnen de diensten van de Commissie nagaan of de 
Duitse autoriteiten het Gemeenschapsrecht hebben geschonden, zoals hieronder uiteengezet: 

Met betrekking tot het recht van Europese burgers om tot een lidstaat te worden toegelaten, 
wordt in het toepasselijke Gemeenschapsrecht (artikel 5, lid 1 van Richtlijn 2004/38/EG1) 
gesteld dat onverminderd het bepaalde met betrekking tot reisdocumenten bij nationale 
grenscontroles, de lidstaten burgers van de Unie met een geldige identiteitskaart of een geldig 
paspoort hun grondgebied laten binnenkomen. Verplichte overlegging van een rijbewijs naast 
een geldig paspoort teneinde vast te stellen of een burger van de Unie het recht heeft 
Duitsland binnen te gaan en het opleggen van een boete wanneer de burger een aanvullend 
document dat niet in het Gemeenschapsrecht is vastgelegd niet kan overleggen, zou indruisen 
tegen het Gemeenschapsrecht.

Met betrekking tot de verplichting voor bestuurders om een rijbewijs bij zich te dragen en 
mogelijke gevolgen van het niet nakomen van deze regelgeving, is in het Gemeenschapsrecht 
(artikel 1, lid 2 van Richtlijn 91/439/EEG2) vastgelegd dat "door de lidstaten afgegeven 
rijbewijzen onderling worden erkend". Er zij echter op gewezen dat deze regelgeving van 
toepassing is op houders van een Europees rijbewijs die zich in een andere lidstaat vestigen
dan die waar zij hun rijexamen hebben afgelegd. Dat is duidelijk niet het geval van de 
echtgenoot van indienster, die een toerist was aan de grens tussen Zwitserland en Duitsland.
Het Gemeenschapsrecht inzake rijbewijzen is dan ook niet van toepassing en de situatie dient 
te worden bekeken in het licht van het internationale verdrag van Wenen van 8 november 
1968 inzake het wegverkeer. In artikel 41 van dit verdrag is vastgelegd dat nationale en 
internationale rijbewijzen onderling kunnen worden erkend door overeenkomstsluitende 
partijen (Duitsland en Italië), maar dit geldt niet voor vervangende documenten. 

In artikel 1 van het Handvest van de grondrechten van de EU is vastgelegd dat de menselijke 
waardigheid onschendbaar is en dat zij moet worden geëerbiedigd en beschermd. Krachtens 
artikel 51 zijn de bepalingen van het handvest gericht tot de lidstaten wanneer zij het recht 
van de Unie ten uitvoer brengen.

Dit is het geval wanneer de nationale autoriteiten van de lidstaten grenscontroles uitvoeren. 

                                               
1 Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht 

van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun 
familieleden.

2 Richtlijn 91/439/EEG van de Raad van 29 juli 1991 betreffende het rijbewijs.
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In Verordening (EG) 562/2006 tot vaststelling van een communautaire code betreffende de 
overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) is bepaald dat 
grenswachters hun taken uitoefenen met volledige eerbiediging van de menselijke 
waardigheid en dat de in de uitoefening van hun taken genomen maatregelen in verhouding 
staan tot de door die maatregelen beoogde doelstellingen (artikel 6 "Uitvoering van 
grenscontroles"). 

In het praktisch handboek voor grenswachters1 (Schengenhandboek) is voorts bepaald dat de 
in het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en het Handvest voor de 
grondrechten van de Europese Unie verankerde grondrechten gerespecteerd moeten worden 
voor iedereen die een grens wil oversteken. Grenscontrole moet volledig voldoen aan het 
verbod op onmenselijke en onterende behandeling en het verbod op discriminatie. 
Grenswachters dienen bij het uitoefenen van hun taken in het bijzonder volledige eerbiediging 
te hebben voor de menselijke waardigheid en mogen personen niet discrimineren op grond 
van geslacht, raciale of etnische afkomst, geloof of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele 
geaardheid. Eventuele in de uitoefening van hun taken genomen maatregelen dienen in 
verhouding te staan tot de door die maatregelen beoogde doelstellingen. 

Tenslotte hebben alle reizigers het recht geïnformeerd te worden over de aard van de controle 
en om professioneel, vriendelijk en hoffelijk behandeld te worden, overeenkomstig het hierop 
van toepassing zijnde internationale, nationale en Gemeenschapsrecht.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 november 2008

Overeenkomstig de conclusies van de eerste vergadering binnen de Commissie 
verzoekschriften begin 2008 heeft de Commissie op 15 september 2008 een brief gestuurd 
naar indienster met het verzoek om meer informatie die nodig is om te kunnen bepalen of in 
geval van indienster het Gemeenschapsrecht is nageleefd.

Zodra de Commissie een antwoord ontvangt, zal zij de nieuwe informatie bestuderen en het 
Parlement op de hoogte brengen van haar bevindingen.

5. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 maart 2009.

Zoals de Commissie in eerdere mededelingen aan het Europees Parlement reeds aangaf, heeft 
zij meer informatie over het incident bij de Zwitsers-Duitse grens nodig om te kunnen 
beoordelen of de Duitse autoriteiten hebben opgetreden conform het Gemeenschapsrecht.

De Commissie heeft indienster op 15 september 2008 een brief gestuurd met het verzoek 
aanvullende gegevens te verstrekken over de vraag of het rijbewijs van haar echtgenoot werd 
gevraagd om te controleren of hij gerechtigd was Duitsland binnen te gaan dan wel of hij 
gerechtigd was daar een auto te besturen, en of er een boete is opgelegd wegens zijn verzuim 
te voldoen aan de Duitse regels inzake het binnenkomen van vreemdelingen dan wel aan die 
regels die autobestuurders verplichten een rijbewijs bij zich te dragen.

                                               
1 Aanbeveling van de Commissie van 6 november 2006 tot vaststelling van een gemeenschappelijk 

"Praktisch handboek voor grenswachters" (Schengenhandboek) voor gebruik door de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten bij de uitvoering van grenstoezicht op personen (C(2006) 5186 definitief).
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De Commissie heeft tot op heden geen reactie van indienster ontvangen.
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