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Betreft: Verzoekschrift 0528, ingediend door Roland Moll (Duitse nationaliteit), over de 
verlenging van zijn rijbewijs en Richtlijn 91/439/EEG betreffende het rijbewijs

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beklaagt zich over de bureaucratie bij de verlenging van zijn Duitse rijbewijs. Als 
vrachtautochauffeur boven de 50 jaar moet zijn rijbewijs elke 5 jaar verlengd worden en dient 
hij een medische keuring te ondergaan. Indiener stemt hiermee in maar betwijfelt het nut van 
de afgifte van een geheel nieuw rijbewijs. Naar zijn mening zou een inlegvel in het huidige 
rijbewijs met daarop de noodzakelijke gegevens en goedkeuringen voldoende moeten zijn. Hij 
wijst erop dat deze methode voor verlenging van een vliegbrevet wordt gehanteerd. Indiener 
wijst voorts op de in zijn ogen onnodig hoge kosten en de bureaucratie die de huidige 
verlengingsprocedure voor rijbewijzen met zich meebrengt.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 13 september 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 november 2012

"Indiener verwijst naar artikel 7, lid 1, onder a), en lid 2, van Richtlijn 91/439/EEG, waarin 
staat dat rijbewijzen alleen mogen worden afgegeven aan aanvragers die, onder andere, 
voldoen aan de medische normen zoals bedoeld in bijlage III, en op grond waarvan de 
lidstaten het recht hebben de geldigheidsduur van rijbewijzen op basis van nationale criteria 
vast te stellen.
De Commissie verwelkomt in het algemeen nieuwe ideeën met betrekking tot het reduceren 
van onnodige kosten en bureaucratie. Ze deelt evenwel niet de zienswijze van indiener. De 
Commissie is van oordeel dat een inlegvel in het rijbewijs onvoldoende waarborgen biedt 
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aangaande de naleving van de veiligheids- en beveiligingsnormen. Het afgeven van een nieuw 
rijbewijs wanneer de geldigheidsduur van het oude rijbewijs is verstreken, reduceert de kans 
op fraude tot een minimum en draagt bij tot meer veiligheid op de weg. Met ingang van 19 
januari 20131 hebben alle rijbewijzen voor beroepschauffeurs van categorie C en D een 
geldigheidsduur van vijf jaar."

                                               
1 De datum van inwerkingtreding van artikel 7, lid 2, van de derde rijbewijzenrichtlijn 2006/126/EG, PB L 403 
van 30.12.2006, blz. 18-60.


