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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 537/2009, ingediend door Carsten Thurau (Duitse nationaliteit), 
over rijbewijzen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener wil dat Duitsland het bij de omzetting van de herziening van Richtlijn 2008/65/EG 
tot wijziging van Richtlijn 91/439/EEG betreffende het rijbewijs mogelijk maakt dat houders 
van een rijbewijs B ook het recht hebben een motorrijwiel van categorie A1 (tot maximaal 
125 cc) te besturen. Indiener stelt dat houders van een rijbewijs B in Italië, Spanje en 
Frankrijk dit recht wel hebben. Hij is van opvatting dat het feit dat Duitsland deze 
mogelijkheid uitsluit een schending inhoudt van het beginsel van gelijkheid in Europa.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 17 juli 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 september 2009.

Indiener, een Duits staatsburger, wil dat Duitsland het mogelijk maakt dat houders van een 
rijbewijs B ook het recht hebben om een motorrijwiel van categorie A1 (tot maximaal 125 cc) 
te besturen. Dit is immers het geval in sommige andere lidstaten, zoals Frankrijk en Italië. 

In artikel 5, lid 3 van Richtlijn 91/439/EEG1 betreffende het rijbewijs is het volgende 
bepaald: “Voor het verkeer op hun grondgebied kunnen de Lid-Staten de volgende 
rijbewijzen gelijkwaardig verklaren: een rijbewijs van categorie B, voor lichte 

                                               
1 Richtlijn 91/439/EEG van 29 juli 1991 betreffende het rijbewijs; PB L 237 van 24.8.1991, blz. 1.
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motorrijwielen”. Een licht motorrijwiel is een motorrijwiel van categorie A1, tot 125 cc.

Lidstaten zijn evenwel niet verplicht een dergelijke maatregel in te voeren; het is slechts een 
mogelijkheid waar ze wel of niet voor kunnen kiezen. Bij de omzetting van de 
bovengenoemde richtlijn in hun nationale wetgeving hebben de Duitse autoriteiten besloten 
deze mogelijkheid niet op te nemen. Dit besluit was niet in strijd met het Gemeenschapsrecht 
betreffende rijbewijzen. 

De komende richtlijn betreffende rijbewijzen1, die op 19 januari 2013 van kracht wordt, 
verandert niets aan de huidige situatie ten aanzien van deze kwestie; artikel 6 (lid 3) bevat 
dezelfde bepaling. 

Conclusie

De Duitse wetgeving stemt overeen met de bepalingen van het Gemeenschapsrecht.

                                               
1 Richtlijn 2006/126/EG van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs; PB L 403 van 30.12.2006, blz.18.


