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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1637/2009, ingediend doorMark Tedman (Britse nationaliteit), 
over zijn rijbewijs

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, die sinds 1990 in Ierland woont, heeft een Brits rijbewijs, dat in 1983 is afgegeven 
en geldig is tot en met het jaar waarin hij 70 wordt (2032). Bij een verkeerscontrole werd hem 
erop gewezen dat zijn rijbewijs niet geldig is in Ierland, wat indiener in twijfel trekt en hij 
wijst erop dat een rijbewijs dat door een lidstaat is afgegeven krachtens de geldende 
bepalingen moet worden erkend in de andere EU-lidstaten, zelfs als het is afgegeven in het 
kader van het oude model en aldus niet overeenkomt met de EU-modellen, op voorwaarde dat 
het nog steeds geldig is.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 februari 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement). 

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 11 mei 2010.

De huidige Europese rijbewijsrichtlijn 91/439/EG1 stelt als algemene regel dat de door 
lidstaten afgegeven rijbewijzen onderling erkend moeten worden (artikel 1, lid 2). Wanneer 
een houder van een geldig nationaal rijbewijs zijn gewone verblijfplaats verwerft in een 
andere lidstaat dan die welke het rijbewijs heeft afgegeven, kan het gastland zijn nationale 
bepalingen toepassen inzake de geldigheidsduur (artikel 1, lid 3). Ierland heeft er niet voor 
gekozen om deze regel toe te passen. Om die reden kunnen houders van een geldig Brits 
rijbewijs die in Ierland hun gewone verblijfplaats verwerven hun Britse rijbewijzen blijven 
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gebruiken zolang deze geldig zijn conform de vigerende Britse regelgeving.

In dit bijzondere geval zou dat betekenen tot 70 jaar. Het Britse rijbewijs van de indiener moet 
daarom onder de hierboven vermelde voorwaarden erkend worden door de Ierse autoriteiten.


