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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1499/2008, ingediend door Jos Aalders (Nederlandse nationaliteit), 
namens de Kinderombudsman, over verplichte installatie van bewegingsmelders 
in personenauto's

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verzoekt om installatie van bewegingsmelders in alle personenauto's. Hij geeft 
enkele recente voorbeelden van gevallen waarin kinderen zijn overleden of dreigden te 
overlijden, omdat zij in een auto waren achtergelaten. Indiener stelt dat een bewegingsmelder, 
net als het verplichte kinderzitje en veiligheidsgordels, veel leed kan voorkomen, omdat de 
melder een signaal geeft waardoor ouders of verzorgers hun kind niet vergeten.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 13 maart 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 juni 2009

Voor de meeste categorieën personenauto's geldt de verplichte EG-typegoedkeuring. Deze 
categorieën motorvoertuigen moeten dan ook aan alle relevante EG-
typegoedkeuringsvoorschriften voldoen om op de markt te worden toegelaten. In de EG-
typegoedkeuringsrichtlijnen zijn talrijke constructie- en functioneringsvereisten vastgelegd
die op veelvoudige veiligheids- en milieudoelstellingen zijn gebaseerd. Zoals de indiener van 
het verzoekschrift aangeeft, bestaan er gedetailleerde voorschriften voor veiligheidsgordels en 
kinderzitjes (Richtlijn 77/541/EEG als gewijzigd). Een nieuwe EG-verordening  ter 
verbetering van de typegoedkeuringsvoorschriften voor de algemene veiligheid van 
motorvoertuigen is thans bij het Europees Parlement en de Raad in behandeling1. Er zijn 
vooralsnog geen plannen om de installatie van bewegingsmelders op te nemen als een apart 
                                               
1 Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
typegoedkeuringsvoorschriften voor de algemene veiligheid van motorvoertuigen 
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EG-typegoedkeuringsvoorschrift voor motorvoertuigen. Gemeenschapswetgeving 
dienaangaande zou moeten worden gebaseerd op officiële studies die aantonen dat een 
dergelijk technisch voorschrift voor motorvoertuigen een noodzakelijke en evenredige reactie 
op het probleem is. Er zijn de Commissie geen studies bekend die gaan over de omvang van 
het door de indiener naar voren gebrachte probleem of over de mogelijke oplossing ervan 
door het aanbrengen van zulke bewegingsmelders als typegoedkeuringsvoorschrift  voor het 
motorvoertuig verplicht te stellen. De verkoop van zulke bewegingsmelders als afzonderlijke 
onderdelen is naar alle waarschijnlijkheid efficiënter dan hiervan een verplicht 
constructievoorschrift voor het voertuig zelf te maken, te meer daar slechts een klein 
percentage van de autobezitters kleine kinderen heeft. Bovendien zou de invoering van een  
bewegingsmelder als verplicht typegoedkeuringsvoorschrift alleen gelden voor nieuwe 
voertuigen die vanaf een datum in de toekomst op de markt komen en bijgevolg geen 
oplossing zijn voor reeds in gebruik zijnde motorvoertuigen.

Het ontbreken van een dergelijk typegoedkeuringsvoorschrift neemt echter niet weg dat op 
nationaal niveau maatregelen kunnen worden genomen voor het gebruik van 
bewegingsmelders in voertuigen, op voorwaarde dat deze maatregelen in overeenstemming 
zijn met de Gemeenschapswetgeving.

Conclusie

De Commissie is het ermee eens dat de dood van een kind die had kunnen worden 
voorkomen, een zeer betreurenswaardige zaak is. Een en ander neemt echter niet weg dat er 
waarschijnlijk efficiëntere manieren zijn om dit probleem aan te pakken dan via 
constructievoorschriften voor voertuigen. Het staat de lidstaten overigens vrij om stappen te 
ondernemen met het oog op het gebruik van zulke bewegingsmelders.


