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Betreft: Verzoekschrift 1356/2011, ingediend door Markus Tilli (Duitse nationaliteit), 

over vermeende discriminatie op grond van leeftijd

1. Samenvatting van het verzoekschrift

De indiener beklaagt zich erover dat rijbewijshouders in Duitsland die hun rijbewijs vóór 
1980 hebben gehaald, gerechtigd zijn om een licht motorrijwiel met een cilinderinhoud tot 
125 cc te besturen. De indiener heeft zijn rijbewijs na 1980 behaald en mag derhalve niet op 
een dergelijk motorrijwiel rijden. Hij is van mening dat er sprake is van discriminatie op 
grond van leeftijd.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 20 april 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 augustus 2012.

De voornaamste klacht van de indiener betreft het feit dat houders van een bepaalde categorie 
rijbewijs sinds 1980 niet langer het recht hebben om krachtige motorfietsen te besturen. De 
wijziging van de voorwaarden geldt niet voor houders die hun rijbewijs voor de datum van de 
wijziging hebben gehaald. Hij beschouwt dit als feitelijke leeftijdsdiscriminatie tegen de (over 
het algemeen jongere) mensen die hun rijbewijs na deze datum hebben gehaald en ter 
illustratie heeft hij een aanzienlijke hoeveelheid documenten met beschouwingen op 
antidiscriminatiewetgeving als bijlage meegestuurd. Aan het einde heeft hij ook een 
verklaring van de situatie door de bevoegde Duitse autoriteiten aangehecht. Hij zet tevens 
vraagtekens bij de Duitse omzetting van de desbetreffende EU-richtlijn1 die streeft naar 

                                               
1 Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het rijbewijs, PB L 403, 
30.12.2006, blz, 18.
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vergelijkbaarheid van rijbewijzen binnen de EU.

Het feit dat mensen die reeds in bezit zijn van een rijbewijs van voor de in 1980 doorgevoerde 
wijziging van de regels over wie welk type motorfiets mag besturen, dit rijbewijs nog steeds 
mogen gebruiken en de voordelen ervan kunnen blijven genieten (zoals de mogelijkheid om 
relatief zwaardere motorfietsen te besturen zonder aanvullende formaliteiten), vormt geen 
discriminatie op grond van leeftijd. Sinds 1980 zijn de regels helder geweest voor alle nieuwe 
aanvragers, ongeacht hun leeftijd; de verworven rechten die voortvloeien uit de reeds 
bestaande rijbewijzen worden evenwel gehandhaafd. Ware dit niet het geval, dan zouden de 
houders van deze reeds bestaande rijbewijzen met terugwerkende kracht een voorwaarde 
opgelegd krijgen, hetgeen zou moeten worden gerechtvaardigd.

Voor wat betreft de klacht van de indiener inzake de gebrekkige omzetting van de nieuwe 
richtlijn betreffende het rijbewijs, wil de Commissie erop wijzen dat hoewel de uiterste 
termijn voor omzetting van Richtlijn 2006/126/EG op 19 januari 2011 is verstreken, een deel 
van de richtlijn, namelijk artikel 16, lid 1, pas op 19 januari 2013 in werking zal treden. 
Duitsland heeft de Commissie voor de uiterste termijn van januari 2011 in kennis gesteld van 
de volledige omzetting van Richtlijn 2006/126/EG. 

Conclusie
De Commissie ziet geen redenen om deze zaak verder te onderzoeken.


