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nationaliteit), over de specifieke situatie van Bretagne, in Loire-Atlantique, 
Frankrijk

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster heeft een klacht over het feit dat bepaalde autoriteiten, zoals de Franse Ministeries 
van Binnenlandse Zaken en Milieu, de identiteit van Bretagne niet respecteren. Zij verklaart 
dat het tot voor kort niet toegestaan was om de Bretoense vlag en Bretoense symbolen op 
auto's aan te brengen. Het gebrek aan respect voor de identiteit van deze minderheid druist 
volgens haar in tegen de communautaire wetgeving, in het bijzonder tegen het Handvest van 
de grondrechten. Zij vraagt daarom dat deze discriminatie ophoudt en dat de bovenvermelde 
autoriteiten bijvoorbeeld verplicht worden om de Bretoenen toe te staan de Bretoense vlag 
met de vermelding BRETAGNE/BREIZH aan te brengen op hun voertuigen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 18 november 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 mei 2012

Artikel 21 van het Handvest van de grondrechten verbiedt elke discriminatie op grond van het 
behoren tot een nationale minderheid. Volgens artikel 51 zijn de bepalingen van dit handvest 
evenwel gericht tot de instellingen, organen en instanties van de Unie, en tot de lidstaten, 
uitsluitend wanneer zij het recht van de Unie ten uitvoer brengen. 

In overeenstemming met de voorschriften van het door de Verenigde Naties opgestelde 
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Verdrag van Wenen inzake het wegverkeer1, moet op elk motorvoertuig in het internationale 
verkeer aan de achterzijde het onderscheidingsteken van de staat waarin het is ingeschreven, 
zijn aangebracht. Dit onderscheidingsteken moet een witte achtergrond en de vorm van een 
ellips hebben.

Verordening (EG) nr. 2411/98 inzake de erkenning van het onderscheidingsteken van de 
lidstaat van inschrijving van motorvoertuigen in het verkeer binnen de Gemeenschap2 schrijft 
voor dat tekens die zijn aangebracht aan de linkerzijde van het kentekennummer op een 
blauwe achtergrond en voorzien zijn van een cirkel van twaalf gele sterren, erkend moeten 
worden. 

Er bestaat echter geen EU-wetgeving inzake het aanbrengen van regionale vlaggen en 
symbolen op het kentekennummer van motorvoertuigen. Deze aangelegenheid valt onder de 
nationale wetgeving. 

Conclusie 
De wetgeving van de EU verbiedt het aanbrengen van regionale vlaggen of symbolen op 
motorvoertuigen niet, zolang dat geen effect heeft op het kentekennummer of het 
onderscheidingsteken. Er kunnen evenwel nationale beperkingen gelden voor het aanbrengen 
van vlaggen en symbolen. Aangezien deze aangelegenheid niet binnen de werkingssfeer van 
het EU-recht valt, is het Handvest van de grondrechten niet van toepassing.

                                               
1 VN-Verdrag inzake het wegverkeer, opgesteld in Wenen op 8 november 1968 
(http://www.unece.org/trans/conventn/Conv_road_traffic_EN.pdf).
2 PB L 299 van 10.11.1998, blz. 1.


