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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1017/2009, ingediend door Frank Herbrik (Duitse 
nationaliteit), over uniforme afmetingen van kentekenplaten voor motoren in 
de EU

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener stelt dat de ergernis over de afmetingen van kentekenplaten voor motoren zo groot is 
dat deze potentiële kopers ervan weerhoudt een nieuwe motorfiets aan te schaffen. Volgens 
indiener zijn er grote verschillen in afmetingen in de diverse EU-lidstaten en zelfs binnen 
lidstaten (bijv. Duitsland). De Duitse autoriteiten zijn van opvatting dat een kleinere 
kentekenplaat niet meer leesbaar zou zijn. Indiener leidt hieruit af dat Franse politiemensen 
een beter gezichtsvermogen hebben dan hun Duitse collega's. Volgens indiener hebben 
motorrijders een sterke emotionele binding met hun motor en spelen optische kenmerken 
daarbij een belangrijke rol. Indiener stelt voor de nieuwe Franse motorkentekenplaten als 
uniform model te hanteren voor motorkentekenplaten in de gehele EU.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 5 november 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 januari 2010

Het verzoekschrift

Indiener stelt dat de ergernis over de afmetingen van kentekenplaten voor motoren zo groot is 
dat deze potentiële kopers ervan weerhoudt een nieuwe motorfiets aan te schaffen. Volgens 
indiener zijn er grote verschillen in afmetingen in de diverse EU-lidstaten en zelfs binnen 
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lidstaten. Indiener stelt voor de nieuwe Franse motorkentekenplaten als uniform model te 
hanteren voor motorkentekenplaten in de gehele EU.

Opmerkingen van de Commissie over het verzoekschrift

De afmetingen van kentekenplaten vallen als zodanig niet onder de bevoegdheid van de 
Europese Unie. De Economische Commissie van de Verenigde Naties voor Europa
(VN-ECE) is bevoegd en het Verdrag van Wenen inzake het wegverkeer1 is van toepassing.

De EEG-goedkeuring van volledige voertuigen, sinds juni 2003 verplicht voor alle nieuwe
motorfietsen, voorziet in geharmoniseerde afmetingen voor de plaats die wordt gereserveerd 
voor de achterste kentekenplaat (Richtlijn 93/94/EEG van 29 oktober 1993). In de bijlage van 
deze richtlijn is bepaald dat de afmetingen van de plaats voor de montage van de achterste
kentekenplaat van motorfietsen 280 mm breed en 210 mm hoog zijn (punt 1.2). Niets in het 
verzoekschrift geeft aanleiding om te veronderstellen dat de Duitse bepalingen inzake de 
afmetingen van de kentekenplaat in verband hiermee een probleem zouden vormen.

Conclusie

De Commissie kan geen commentaar leveren op het voorstel van indiener.

                                               
1 Verdrag van Wenen inzake het wegverkeer van 8 november 1968 
(http://www.unece.org/trans/conventn/legalinst.html) 


