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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft : Verzoekschrift 1457/2010, ingediend door Christian Frener (Oostenrijkse nationaliteit), 
over de erkenning door Zwitserland van in EU-lidstaten gevolgde opleidingen tot 
vrachtwagenbestuurder

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener stelt dat Zwitserland verhindert dat Zwitserse vrachtwagenbestuurders nascholing 
volgen in Oostenrijk of Liechtenstein, hoewel EU-wetgeving voorziet in de erkenning van 
dergelijke opleidingen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 7 maart 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 26 oktober 2011.

Opmerkingen van de Commissie over het verzoekschrift

Volgens de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake 
het goederen- en personenvervoer per spoor en over de weg1, past Zwitserland wettelijke 
bepalingen toe volgens Richtlijn 2003/59/EG2 betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding 
en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg 
bestemde voertuigen. Deze overeenkomst was aangepast middels het Besluit 1/20093 van het 

                                               
1 PB L 114 van 30.4.2002, blz. 91.
2 Richtlijn 2003/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2003 betreffende de vakbekwaamheid en 
de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde 
voertuigen (PB L 226 van 10.9.2003, blz. 4).
3 Besluit nr. 1/2009 van het Comité vervoer over land Gemeenschap/Zwitserland van 16 juni 2009, deel 2, laatste 
streepje.
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Comité vervoer over land Gemeenschap/Zwitserland, waarmee de richtlijn toepasselijk wordt in 
Zwitserland.

Richtlijn 2003/59/EG bepaalt dat de basiskwalificatie voor beroepsbestuurders behaald moet 
worden in de lidstaat waar zij hun gewone verblijfplaats hebben, en dat nascholing gevolgd moet 
worden in de lidstaat waar zij hun gewone verblijfplaats hebben of in de lidstaat waar zij werken. 
De reden voor deze bepaling is het vermijden van een verdeling over diverse lidstaten van de 
opleidingsuren die een bestuurder volgt; deze zou namelijk de kwaliteit van de opleiding kunnen 
verminderen en kunnen uitlopen op fraude.

De informatie die indiener verstrekt is niet afdoende voor de Commissie om een standpunt in te 
nemen over deze kwestie. De Commissie zou dan ook indiener willen verzoeken meer 
gedetailleerde informatie te verstrekken, voornamelijk inzake:

- de procedures en feiten die ten grondslag liggen aan de weigering van de Zwitserse autoriteiten 
om de nascholing gevolgd in Oostenrijk en Liechtenstein te erkennen; 
- het moment waarop de Zwitserse autoriteiten weigerden (bijvoorbeeld wanneer de bestuurder 
vroeg naar de Code 95, wanneer de handhavingsautoriteiten de documenten van de bestuurder 
controleerden, enz.).


