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Betreft: Verzoekschrift 0594/2013, ingediend door Reinhold Leckert (Duitse nationaliteit), 
over de vermeende onjuiste tenuitvoerlegging van Richtlijn 2006/126/EG in 
Duitsland

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Volgens indiener voldoet de Duitse staat niet aan Richtlijn 2006/126/EG betreffende het 
rijbewijs, waarin bijvoorbeeld voor de afgifte van een motorrijbewijs de keuze wordt gelaten 
tussen rijlessen en examinering. Hoewel het krachtens de Duitse wet mogelijk is een A1-
rijbewijs om te zetten in een A2- of A-rijbewijs, kan dit uitsluitend door het volgen van 
rijlessen bij rijscholen die ook nog eens een bepaald aantal lessen voorschrijven. Dat betekent 
dat er zowel rijlessen moeten worden gevolgd als een examen afgelegd. Dat is strijdig met de 
richtlijn. Rijscholen kunnen niet worden omzeild omdat zij als enige bevoegd zijn tot uitgifte 
van certificaten tot bevestiging van rijvaardigheden overeenkomstig de richtlijn. Zij gaan 
hiertoe pas over nadat de aanvrager deze vaardigheden heeft aangetoond tijdens een gegeven 
aantal rijuren. Een rijinstructeur mag een kandidaat pas toelaten tot het rijexamen nadat deze 
heeft vastgesteld dat de kandidaat over de benodigde rijvaardigheden beschikt. Daar staan ten 
minste zeven tot tien rijuren voor. Bovendien moet er bij het rijexamen verplicht een 
rijinstructeur aanwezig zijn. Het is in Duitsland al met al onmogelijk een (tweede) rijbewijs te 
verkrijgen zonder dat daar een rijschool bij betrokken is. De keuze tussen rijlessen en 
examinering krachtens Richtlijn 2006/126/EG is dus een dode letter. Indiener verzoekt tegen 
deze achtergrond om onderzoek in te stellen naar niet-naleving door Duitsland van de 
richtlijn.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 21 november 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).
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3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 februari 2014

In artikel 7, lid 1, onder c), van Richtlijn 2006/126/EG betreffende het rijbewijs is inderdaad 
bepaald dat aanvragers met minimaal twee jaar rijervaring op een lichter motorrijwiel een 
examen inzake rijvaardigheid en rijgedrag moeten afleggen of een opleiding moeten voltooien 
alvorens zij een zwaarder motorrijwiel mogen besturen. De wetgever had evenwel besloten 
uitsluitend minimumeisen vast te stellen en de lidstaten toe te staan op hun grondgebied 
strengere regels toe te passen.

Bijgevolg is er volgens de Commissie geen sprake van schending van de richtlijn door 
Duitsland en ziet zij dan ook geen redenen voor verdere stappen. Hoe dan ook is de 
Commissie momenteel bezig met een grondige analyse van de omzetting door de lidstaten van 
Richtlijn 2006/126/EG. Mochten er bij de omzetting van de regelgeving door Duitsland 
incoherenties aan het licht komen, dan zal de Commissie de nodige stappen ondernemen om 
ervoor te zorgen dat Duitsland Richtlijn 2006/126/EG volledig en correct omzet.


