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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Volgens indiener regelt en standaardiseert de EU veel dingen, zoals hoe krom komkommers 
mogen zijn en de grootte van aardappelen. Toch is het in Europa nog steeds een chaos op het 
gebied van verkeersregels. Hij noemt als voorbeeld het waarschuwingsbord dat op campers 
met een fietsendrager moet zijn aangebracht. Indiener verklaart dat hij een aantal 
verschillende borden mee moet nemen als hij door Europa reist. Hoewel de borden min of 
meer hetzelfde zijn (50 x 50 cm met rode en witte strepen) houdt de politie streng toezicht op 
de bestuurders om te controleren of het goede bord wordt gebruikt, en er worden hoge boetes 
opgelegd als een bestuurder bijvoorbeeld in Italië een bord gebruikt dat geldig is in Spanje. 
Indiener verzoekt de regels hierover eenvormig te maken of om de verschillende modellen 
van deze borden – die door de hele EU dezelfde functie hebben – toe te staan.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 2 december 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 februari 2014

Het verhogen van de verkeersveiligheid om het aantal doden en gewonden en de materiële 
schade te verminderen is een kwestie van groot maatschappelijk belang en een centrale 
doelstelling van het verkeersbeleid van de EU. Er bestaat echter geen EU-wetgeving waarin 
specifieke regels zijn vastgelegd voor het aangeven van lading op voertuigen. Het vaststellen 
van verkeersregels in verband met dergelijke kentekens behoort tot de exclusieve 
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bevoegdheid van de betrokken lidstaten.

Voor het aangeven van lading op voertuigen, met inbegrip van waarschuwingsmiddelen, 
gelden echter internationale uniformiteitsregels, die zijn neergelegd in het Verdrag inzake het 
wegverkeer, dat op 8 november 1968 in Wenen is ondertekend. Dit verdrag strekt ertoe het 
begrip van dergelijke kentekens wereldwijd te verbeteren door regels over de kleuren en de 
plaats van aanbrenging ervan vast te stellen.

Conclusie

Er bestaat inderdaad geen EU-wetgeving hieromtrent. Het op 8 november 1968 ondertekende 
Verdrag van Wenen inzake verkeerstekens vormt echter een internationaal rechtsinstrument 
dat de EU-lidstaten (die partij zijn bij dit verdrag) in staat stelt de regels inzake het aangeven 
van lading op voertuigen, met inbegrip van de wederzijdse erkenning, te harmoniseren. 
Daarom is het niet nodig op EU-niveau op te treden.


