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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1225/2007, ingediend door Henrik Ladefoged (Deense 
nationaliteit), over het niet erkennen door de Britse autoriteiten van een in 
Denemarken afgegeven rijbewijs

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener protesteert tegen het feit dat de Britse autoriteiten zijn Deense rijbewijs niet 
erkennen. Hij geeft aan dat hij, nadat hij zijn rijexamen in de Verenigde Staten had gehaald, 
een Amerikaans rijbewijs ontving en dat hij dat, toen hij terugkwam in Denemarken in 1991, 
omruilde voor een Deens rijbewijs, overeenkomstig de betreffende wetgeving. Indiener, die 
momenteel in het Verenigd Koninkrijk woont, werd door agenten die hem een snelheidsboete 
oplegden geïnformeerd dat zijn rijbewijs niet geldig was. Onder verwijzing naar de huidige 
richtlijn inzake rijbewijzen (Richtlijn 91/439/EEG) en het voorstel voor een derde richtlijn 
over rijbewijzen, verzoekt indiener het Europees Parlement om maatregelen te nemen om 
ervoor te zorgen dat de Britse autoriteiten de betreffende EU-wetgeving naleven.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 16 april 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

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

Onder verwijzing naar de huidige richtlijn inzake rijbewijzen1 en het voorstel voor een derde 
richtlijn over rijbewijzen, verzoekt indiener het Europees Parlement om maatregelen te nemen 
om ervoor te zorgen dat de Britse autoriteiten de betreffende EU-wetgeving naleven.

De kwestie is vergelijkbaar met die van schriftelijke vraag nr. E-6188/07 van Kathy Sinnott. 

                                               
1 PB L 403 van 30.12.2006, blz. 18.
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Een rijbewijs dat wordt afgegeven door een lidstaat in ruil voor een rijbewijs van een derde 
land, geeft alleen het recht om in de EU te rijden zolang de verblijfplaats van de houder het 
land van afgifte is. Dit is vastgelegd in artikel 8, lid 6 van Richtlijn 91/439/EEG1 betreffende 
het rijbewijs en deze regel wordt nog eens bevestigd in artikel 11, lid 6 van de derde Richtlijn 
2006/126/EG betreffende het rijbewijs2.

De lidstaten wordt geadviseerd aanvragers te informeren dat een rijbewijs dat wordt 
afgegeven in ruil voor een rijbewijs van een derde land, alleen geldig blijft zolang de houder 
zijn normale verblijfplaats in die lidstaat heeft.

Indiener kan hoe dan ook geen recht doen gelden op het rijden in het Verenigd Koninkrijk 
met een Deens rijbewijs dat aan hem is afgegeven in ruil voor een Amerikaans rijbewijs.

Samenvattend hebben de Britse autoriteiten gehandeld overeenkomstig het Europees recht.

                                               
1 Richtlijn 91/439/EEG van de Raad van 29 juli 1991 betreffende het rijbewijs; PB L 237 van 24.8.1991, blz. 1-
24.
2 Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende het 
rijbewijs (herschikking) (voor de EER relevante tekst); PB L 403 van 30.12.2006, blz. 18-60.


