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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0639/2009, ingediend door Hans Peter (Duitse nationaliteit), over 
een verzoek tot herziening van Verordening nr. 684/92/EG, in het bijzonder met 
betrekking tot de vereiste documenten voor het vervoer van personen per 
touringcar of bus

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener heeft een klein busvervoerbedrijf. Onlangs heeft een van zijn chauffeurs bij een 
aanhouding in Italië ter plekke een hoge boete gekregen omdat het controleformulier 
(reisblad) niet correct was ingevuld. Indiener stelt dat het reisblad overbodig en verouderd is 
in het licht van andere documenten die vervoerbedrijven gewoonlijk invullen en op verzoek 
kunnen tonen. Daarom verzoekt hij om herziening van de regelgeving teneinde het 
voorgeschreven reisblad af te schaffen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 16 september 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 november 2009.

Indiener heeft een busvervoerbedrijf. Onlangs is een van zijn chauffeurs in Italië aangehouden 
en ter plekke beboet omdat het controleformulier (het “reisblad”) niet correct was ingevuld. 
Indiener stelt dat het reisblad overbodig en verouderd is in het licht van andere documenten 
die vervoersbedrijven gewoonlijk invullen en op verzoek kunnen tonen. Daarom verzoekt hij 
om herziening van de regelgeving teneinde het voorgeschreven reisblad af te schaffen.

De geldende wetgeving (Verordening (EEG) nr. 684/92 van de Raad van 16 maart 1992 
houdende gemeenschappelijke regels voor het internationaal vervoer van personen met 
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touringcars en met autobussen) is daadwerkelijk herzien in het kader van het op 22 oktober 
2009 aangenomen “wegvervoerpakket”, maar de bepalingen ten aanzien van het reisblad zijn 
ongewijzigd gebleven zodat voor ongeregelde touringcardiensten, die volledig zijn 
geliberaliseerd en waarvoor geen vergunning vereist is, een reisblad vereist is waarop het 
soort vervoer, de belangrijkste reisweg en de betrokken vervoerder(s) worden vermeld. 
Tijdens de discussies over het Commissievoorstel in de Raad en in het Europees Parlement is 
geconcludeerd dat het reisblad een nuttig doel dient omdat dit standaarddocument 
controlebeambten in de verschillende lidstaten een directe mogelijkheid biedt om enkele 
basiskenmerken van de door de vervoerder aangeboden vervoersdienst vast te stellen en een 
helder onbureaucratisch bewijs levert dat het vervoer in kwestie geen geregelde dienst is 
waarvoor een vergunning is vereist.

Voorgesteld wordt indiener te laten weten dat het reisblad wordt beschouwd als een document 
dat een nuttig doel dient doordat het direct aantoont dat het vervoer in kwestie geen geregelde 
dienst is waarvoor een vergunning is vereist. Gebruik van het reisblad zal voorgeschreven 
blijven krachtens de nieuwe verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake 
gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en 
busdiensten.


