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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener betreurt de afwezigheid van geharmoniseerde regels voor zwaar en speciaal 
wegtransport. Elk land heeft andere regels voor vergunningen, goedgekeurde rijtijden, 
waarschuwingsborden, enz. Met een speciaal transport door meerdere lidstaten rijden is een 
bureaucratische en technische uitdaging. Met geharmoniseerde regels zou alles een stuk 
makkelijker worden

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 30 november 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 maart 2012

Opmerkingen van de Commissie 

Aangezien abnormaal wegtransport niet voldoet aan de algemene Europese wettelijke eisen 
inzake het gewicht en de afmetingen van voertuigen, is er een vrijstelling of vergunning nodig 
voordat het abnormale wegtransport mag worden uitgevoerd.

Doordat er momenteel geen Europese harmonisatie bestaat op dit domein, worden internationale 
vervoerders geconfronteerd met een hele reeks regels en procedures, bijvoorbeeld voor de 
begeleiding van het transport, de goedgekeurde rijtijden, de toegestane snelheden, enz. wanneer 
zij een vergunning willen krijgen voor abnormaal wegtransport. Dit verschilt van lidstaat of 
lidstaat en soms zelfs van regio tot regio. 

Vanwege de enorme verscheidenheid aan regels en procedures in de verschillende lidstaten, 
vinden internationale vervoerders het momenteel bijzonder moeilijk om alle relevante eisen te 
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achterhalen. De huidige verschillen wijzen erop dat het noodzakelijk is dat lidstaten nagaan of 
het abnormale wegtransport veilig verloopt en een zo beperkt mogelijke invloed heeft op andere 
weggebruikers en op de economie in haar geheel. In het bijzonder overheidsinstanties moeten 
nagaan of de structuur van de bruggen op het traject over de weg de asbelasting en de belasting 
van het voertuig, die vaak zwaarder zijn dan normaal, kan opvangen. Bovendien moet verzekerd 
worden dat de wegen aangepast zijn aan de grootte van de lading die verplaatst wordt en dat de 
verplaatsing geen onnodig gevaar inhoudt voor andere weggebruikers, door bijvoorbeeld 
politiebegeleiding of privébegeleiding te eisen om het abnormale wegtransport te vergezellen.

Hoewel zulke verschillen belemmeringen vormen voor het verkeer van goederen en diensten 
binnen de EU, worden de voorrechten van de nationale instanties bij het verzekeren van de 
veiligheid van het wegvervoer en van de integriteit van de infrastructuur volledig erkend 
(subsidiariteitsbeginsel) en heeft de Commissie, nadat zij de kwestie in 2006 heeft onderzocht, 
besloten om richtsnoeren op te stellen.

Conclusie 

Om efficiënt vrachtvervoer binnen de Europese Unie te bevorderen, het veilige verloop ervan te 
verbeteren en meer transparantie te verzekeren op het vlak van abnormaal wegvervoer, hebben 
Europese deskundigen uit de industrie samen met de lidstaten en de Commissie richtsnoeren 
voor beste praktijken voor abnormaal wegvervoer opgesteld. Deze richtsnoeren zijn gepubliceerd 
op de EU-verkeersveiligheidswebsite:
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/vehicles/doc/abnormal_transport_guidelines_en.pdf

De doelstelling van de Commissie bestaat erin bij te dragen tot de vrijwillige vereenvoudiging en 
harmonisatie van het abnormaal wegvervoer en het gebruik van hoogstaande 
informatietechnologie en andere moderne instrumenten in de regels en procedures voor het 
aanvragen en toekennen van vergunningen te bevorderen. Het document werd opgesteld na 
raadpleging van een deskundigengroep, die van mening was dat hoewel harmonisatie misschien 
niet noodzakelijk is, het op zijn minst mogelijk moet zijn om eenvoudig toegang te krijgen tot 
informatie over de bestaande regels en procedures die momenteel worden toegepast in de 
lidstaten.


