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Betreft: Verzoekschrift 1262/2010, ingediend door Ben Verbon (Nederlandse 
nationaliteit), over het omruilen van een Europees rijbewijs in Frankrijk

1. Samenvatting van verzoekschrift

Indiener is Nederlander maar woont in Frankrijk. Hij wil zijn Nederlandse rijbewijs omruilen 
voor een Frans rijbewijs. Zijn rijbewijs was in april verlopen, maar hij beschikt over een in 
het Frans vertaalde verklaring van de Nederlandse autoriteiten dat zijn rijbewijs echt is en 
geldig. Echter, ondanks de overgelegde documenten weigert de prefectuur in Perigueux zijn 
rijbewijs om te ruilen. Hij verzoekt het Europees Parlement om een oplossing. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 21 januari 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 juni 2011

In artikel 1, lid 2 van Richtlijn 91/439/EEG1 betreffende het rijbewijs wordt bepaald dat de 
door de lidstaten afgegeven rijbewijzen onderling worden erkend. Deze richtlijn voorziet 
echter niet in het harmoniseren van de geldigheidsduur van rijbewijzen (dit zal wel het geval 
zijn na de inwerkingtreding van de nieuwe rijbewijsrichtlijn in 2013). Sommige lidstaten, 
zoals Nederland, geven dan ook rijbewijzen af met een beperkte administratieve 
geldigdheidsduur, terwijl andere landen, zoals Frankrijk, dat niet doen. 

Om hun rijbewijs te verlengen moeten de houders hiertoe een aanvraag indienen bij de 
autoriteiten van de lidstaat waar zij normaal verblijven. Indiener, een Nederlands staatsburger 
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die in Frankrijk woont, heeft daarom de Franse autoriteiten verzocht zijn (verlopen) 
Nederlandse rijbewijs te vervangen door een Frans rijbewijs. Overeenkomstig het certificaat 
dat de Nederlandse autoriteiten aan de Franse autoriteiten hebben overlegd, is indiener nog 
altijd bevoegd een auto te besturen en is de administratieve geldigheidsduur van zijn rijbewijs 
verlengd.
Hoewel een dergelijk certificaat in de praktijk niet kan worden gebruikt als geldig rijbewijs, 
moeten de Franse autoriteiten het wel als zodanig erkennen en dienen zij het rijbewijs om te
ruilen. 

De Commissie zal de Franse autoriteiten daarom vragen deze kwestie nogmaals te bestuderen 
en een oplossing te vinden, teneinde het recht van indiener te waarborgen om met een geldig 
rijbewijs een auto te besturen.


