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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0867/2011, ingediend door Manfred Appel (Duitse 
nationaliteit), over erkenning van een uitzondering op de gordelplicht in 
Europa

1. Samenvatting van het verzoekschrift
Indiener is gehandicapt en heeft in Duitsland een uitzondering gekregen op de verplichting 
een veiligheidsgordel te dragen als hij autorijdt. Deze uitzondering is opgetekend in zijn 
autopapieren. In andere EU-landen wordt deze uitzondering echter niet erkend en indiener is 
in het buitenland reeds vele malen aangehouden omdat hij geen gordel draagt. Zijn pogingen 
om de uitzondering ook in het buitenland erkend te krijgen, hebben tot dusver niets 
opgeleverd, omdat elk land waar een dergelijke uitzondering mogelijk is als voorwaarde stelt 
dat de houder van de uitzondering in het desbetreffende land gevestigd moet zijn. Indiener 
ziet de huidige situatie als een ernstige hinderpaal voor gehandicapten en stelt dat het vrije 
verkeer van personen in de EU zeker niet geldt voor mensen met een handicap.

2. Ontvankelijkheid
Ontvankelijk verklaard op 30 november 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).
3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 maart 2012

Artikel 5 van Richtlijn 91/671/EEG van de Raad van 16 december 1991 inzake de onderlinge 
aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende het verplichte gebruik van 
veiligheidsgordels in voertuigen van minder dan 3,5 ton1, luidt gedeeltelijk als volgt: "Zij die 
door de bevoegde instanties in het bezit zijn gesteld van een medische verklaring inzake 
vrijstelling om ernstige medische redenen, worden van de verplichtingen in artikel 2 
vrijgesteld. Een door de bevoegde instanties in de ene lidstaat afgegeven medische verklaring 
is ook geldig in de andere lidstaten; op de medische verklaring moet de geldigheidsduur 

                                               
1 PB L 373 van 31.12.1991, blz. 26.
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vermeld staan en zij dient op verzoek van een bevoegd persoon te worden overgelegd, 
overeenkomstig de bepalingen die in dit verband in elke lidstaat gelden." In de verklaring 
dient het symbool of pictogram te zijn opgenomen dat in artikel 5 van de richtlijn wordt 
getoond. 
Conclusie

Indiener dient te controleren of zijn verklaring in overeenstemming is met artikel 5 van 
Richtlijn 91/671/EEG van de Raad. Indien dit niet het geval is, dan moet indiener de 
bevoegde autoriteiten om een dergelijke verklaring vragen. Zoals in artikel 5 wordt gesteld: 
"Een door de bevoegde instanties in de ene lidstaat afgegeven medische verklaring is ook 
geldig in de andere lidstaten."


