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Betreft: Verzoekschrift 1172/2011, ingediend door W.M. (Duitse nationaliteit), over 
regelgeving betreffende het toegestane brutogewicht van personenwagens, 
vrachtwagens en kampeerwagens

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verzoekt om een aanpassing van de methode om een onderscheid te maken tussen 
personenwagens en vrachtwagens op basis van hun toegestane brutogewicht. Hij stelt voor dat 
voertuigen met een gewicht van maximum 7,5 ton beschouwd worden als personenwagens of 
dat de term "bedrijfsvoertuig" wordt ingevoerd, om een onderscheid te maken tussen 
personenauto's en vrachtwagens. Volgens indiener zijn veel stadscentra tegenwoordig 
afgesloten voor voertuigen zwaarder dan 3,8 ton, ongeacht hun omvang. Veel kampeerwagens 
vallen onder die categorie. Als gevolg daarvan kunnen eigenaars van kampeerwagens hun
voertuig niet gebruiken voor het doel waarvoor het werd aangekocht. Indiener wijst erop dat 
bussen vaak groter en zwaarder zijn, maar dat deze niet onder de regeling voor het 
brutogewicht vallen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 februari 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 juni 2012

De wetgeving inzake de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens (Kaderrichtlijn 
2007/46/EG1) bevat algemene definities voor de klassering van voertuigen op het gebied van 
                                               
1 Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 september 2007 tot vaststelling van een 
kader voor de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en 
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de bouw van voertuigen in de Unie. Het wezenlijke kenmerk is de mogelijkheid van 
voertuigen om hoofdzakelijk personen of goederen te vervoeren, waardoor er een onderscheid 
kan worden gemaakt tussen voertuigen van categorie M (motorvoertuigen ontworpen voor het 
vervoer van passagiers) en voertuigen van categorie N (motorvoertuigen ontworpen voor het 
vervoer van goederen). Deze categorieën worden vervolgens uitgesplitst op basis van het 
aantal passagiers (categorie M) en de technisch toelaatbare maximummassa (categorie N).

De wetgeving inzake de goedkeuring stelt geen maximumgrens aan de massa van voertuigen 
van categorie M1 (d.w.z. voertuigen waarvan het aantal zitplaatsen, die van de bestuurder niet 
meegerekend, niet meer dan acht bedraagt). Er wordt ook geen maximumgrens gesteld aan de 
massa van kampeerwagens (d.w.z. mobilhomes met minder dan acht zitplaatsen, die van de 
bestuurder niet meegerekend), terwijl het gebruikelijk is om deze voertuigen te bouwen met 
behulp van de chassis met stuurcabine van voertuigen van categorie N1, waarvoor de 
maximummassa is vastgesteld op 3 500 kg. Veel kampeerwagens worden dan ook 
goedgekeurd voor een maximummassa van 3 500 kg.

Het onderscheid tussen bedrijfs- en niet-bedrijfsvoertuigen, waarom de indiener verzoekt, 
komt tot op zekere hoogte reeds tot uiting in de EU-wetgeving inzake de omloop en werking 
van voertuigen, waarin in de meeste gevallen de nadruk ligt op bedrijfsvoertuigen die worden 
gebruikt bij activiteiten die aan de interne markt bijdragen. Zo heeft de wetgeving inzake de 
toegang tot de wegvervoersmarkt uitsluitend betrekking op bedrijfsvervoer en niet op 
voertuigen van minder dan 3,5 ton, noch op voertuigen die geschikt en bedoeld zijn, vanwege 
de bouw en uitrusting ervan, voor het vervoer van maximaal negen personen, waaronder de 
bestuurder1. Bovendien vallen personenwagens en kampeerwagens niet onder de EU-regels 
inzake tariefstelsels voor het wegvervoer2, die van toepassing zijn op voertuigen van meer dan 
3,5 ton die worden gebruikt of zijn bedoeld voor het vervoer van goederen over de weg.

Stedelijke vervoerssystemen zijn een integrerend onderdeel van het Europese 
vervoerssysteem en derhalve van het gemeenschappelijk vervoersbeleid als bedoeld in de 
artikelen 70 tot en met 80 van het EG-Verdrag. De Commissie heeft echter al in haar actieplan 
stedelijke mobiliteit3 erkend dat de regels inzake de toegang tot stadscentra als afhankelijk 
van de plaatselijke omstandigheden worden beschouwd. Lagere overheden zijn dan ook het 
beste in staat te besluiten over de juiste beperkingen, overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel. Dergelijke beperkingen kunnen het gevolg zijn van de beperkte 
capaciteit van stedelijke infrastructuur, de bescherming van historische centra, 
geluidsbeperkingen, enz. Steden en lagere overheden zijn eveneens het beste in staat om te 
beoordelen welke voertuigen noodzakelijk zijn om de toegankelijkheid van stadscentra en 
efficiënt openbaar vervoer, zoals touringcars en autobussen, te waarborgen. Overeenkomstig 
de prioriteiten van het actieplan stedelijke mobiliteit ondersteunt de Commissie echter de 
uitwisseling van beste praktijken en de samenwerking tussen de betrokken autoriteiten op dit 
gebied.

                                                                                                                                                  
technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd (Kaderrichtlijn).
1 Verordening (EG) nr. 1073/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling 
van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten.
2 Richtlijn 1999/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 1999 betreffende het in rekening 
brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen.
3 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal 
Comité en het Comité van de Regio's – Actieplan stedelijke mobiliteit (COM(2009)0490).
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Conclusie

De Commissie merkt op dat een aantal van de in dit verzoekschrift aangekaarte onderwerpen 
onder de bevoegdheid van de plaatselijke, regionale of nationale autoriteiten vallen. De 
Commissie wijst de indiener op het feit dat zij samenwerking en uitwisseling van beste 
praktijken in haar actieplan stedelijke mobiliteit aanmoedigt.

De Commissie is niet van plan de wetgeving inzake goedkeuring te wijzigen die eveneens is 
opgenomen in meer dan 120 reglementen van de Economische Commissie voor Europa van 
de Verenigde Naties in Genève.


