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Betreft: Verzoekschrift 0905/2007, ingediend door Vasile Tomoiaga (Roemeense 
nationaliteit), over discriminatie van kleurenblinde personen, die in 
Roemenië geen rijbewijs kunnen verwerven

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener uit kritiek op de Roemeense wetgeving, die kleurenblinde personen het recht om een 
rijbewijs te verwerven ontzegt. Hij stelt dat die wetgeving discrimineert, aangezien 
kleurenblinde personen in andere EU-lidstaten wel het recht hebben om een rijbewijs te 
verwerven. Hij meent dat het argument van de Roemeense autoriteiten als zouden 
kleurenblinde personen meer verkeersongevallen veroorzaken ongegrond is. Indiener verzoekt 
het Europees Parlement daarom druk uit te oefenen op de Roemeens autoriteiten opdat deze 
de wetgeving herzien en kleurenblinde personen het recht toekennen een rijbewijs te 
verkrijgen, precies zoals dat in andere EU-lidstaten het geval is.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 19 februari 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 17 juli 2008.

I. Het verzoekschrift

Indiener uit kritiek op de Roemeense wetgeving, die kleurenblinde personen het recht 
om een rijbewijs te verwerven ontzegt. Hij stelt dat die wetgeving discrimineert, 
aangezien kleurenblinde personen in andere EU-lidstaten wel het recht hebben om een 
rijbewijs te verwerven. Indiener verzoekt het Europees Parlement daarom druk uit te 
oefenen op de Roemeens autoriteiten opdat deze de wetgeving herzien en 
kleurenblinde personen het recht toekennen een rijbewijs te verkrijgen, precies zoals 
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dat in andere EU-lidstaten het geval is.

II. Opmerkingen van de Commissie betreffende het verzoekschrift

De minimumvereisten voor lichamelijke en geestelijke geschiktheid voor het 
besturen van een motorvoertuig zijn vastgelegd in Bijlage III van Richtlijn1

91/439/EEG betreffende het rijbewijs. In punt 6 van die bijlage – waarin gesproken 
wordt over gezichtsvermogen en rijvaardigheid – wordt kleurenblindheid nergens 
genoemd als een aandoening die het verkrijgen van een rijbewijs in de weg kan 
staan. 

Dat blijft onveranderd als de bepalingen van de volgende Richtlijn2 betreffende het
rijbewijs  in 2013 van toepassing zullen worden verklaard.

Op verzoek van de lidstaten heeft de Europese Commissie in 2004 stappen 
ondernomen om een aantal van de bepalingen uit Bijlage III bij Richtlijn
91/439/EEG up-to-date te brengen, waaronder inbegrepen een aantal bepalingen die
op het gezichtsvermogen betrekking hadden. Een werkgroep samengesteld uit 
oogheelkundigen afkomstig uit een aantal EU-lidstaten heeft toen een reeks 
voorstellen gedaan, maar geen daarvan had betrekking op kleurenblindheid. 
Volgens voornoemde experts is kleurenblindheid geen aandoening waar bij het 
beoordelen van iemands geschiktheid om een motorvoertuig te besturen rekening 
behoeft te worden gehouden. Het verslag over hun werk en de daaraan verbonden 
conclusies zijn gepubliceerd3 op de website van het directoraat-generaal voor 
Energie en vervoer.

III. Conclusie

Volgens de communautaire wetgeving vormt kleurenblindheid in de context van de 
rijvaardigheid geen contra-indicatie. In het meest recente verslag van een door de 
Commissie samengestelde werkgroep van Europese oogheelkundigen wordt met 
betrekking tot de verhouding tussen gezichtsvermogen en rijvaardigheid nergens 
melding gemaakt van kleurenblindheid.

De Roemeense autoriteiten zullen van deze opmerkingen van de Commissie op de 
hoogte worden gesteld met het verzoek daarmee rekening te houden bij een eventuele 
herziening van de nationale wetgeving aangaande de verstrekking van rijbewijzen aan 
kleurenblinde personen. 

                                               
1 Richtlijn 91/439/EEG van 29 juli 1991 betreffende het rijbewijs, PB L 237 van 24.8.1991, blz. 1
2 Richtlijn 2006/126/EG van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs, PB L 403/18 van 30.12.2006, blz.18

3 http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/behavior/fitness_to_drive_en.htm: "new standards for the visual 
functions of the drivers" (nieuwe normen voor de gezichtsfuncties van bestuurders).
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