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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1401/2010 , ingediend door Dietmar Kapl (Duitse nationaliteit), 
over een gerechtelijk vonnis inzake de afgifte van rijbewijzen in Duitsland

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener stelt dat een onlangs in Beieren uitgesproken gerechtelijk vonnis strijdig is met 
mededingingsregels en de vrijheid om het rijexamen overal in Duitsland af te leggen.  De 
zaak in kwestie had betrekking op iemand die ervoor koos om zijn motorrijexamen af te 
leggen in een plaats die op enige afstand van zijn woonplaats lag, omdat het daar goedkoper 
was.  De rechtbank oordeelde dat burgers verplicht zijn om hun rijexamen af te leggen in hun 
woonplaats.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 23 februari 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 6 mei 2011.

De Duitse eis dat het rijexamen moet worden afgelegd in het deel van Duitsland waar de 
kandidaat daadwerkelijk woont, werkt of studeert is niet afgeleid van richtlijn 91/439/EEG 
inzake rijbewijzen.
Overeenkomstig artikel 7, lid 1, letter a) worden rijbewijzen uitsluitend afgegeven aan 
kandidaten die als regel verblijven op het grondgebeid van de lidstaat die het rijbewijs 
verstrekt.  Dit is bedoeld om zogeheten “rijbewijstoerisme” te voorkomen, d.w.z. het afleggen 
van het rijexamen in een andere lidstaat om gebruik te maken van de nog steeds bestaande 
verschillen in examens in de lidstaten. 
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Volgens de richtlijn blijven de lidstaten verantwoordelijk voor de inrichting van de examens. 
Voor de omstreden Duitse eis inzake de woon- of verblijfplaats kunnen er uiteenlopende 
administratieve of organisatorische redenen bestaan en dit moet dan ook worden gezien als 
een zaak die valt onder verantwoordelijkheid van de lidstaat in kwestie. 

Daar de aangevochten eis op het eerste gezicht niet strijdig is met de EU-wetgeving moet de 
indiener van het verzoekschrift worden verzocht de zaak op te nemen met de nationale 
overheid of een rechtszaak te beginnen.


