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Betreft: Verzoekschrift 0829/2012, ingediend door Patrick Kiefer (Franse 
nationaliteit), over de geldigheid van de Franse norm NF versus de Europese 
norm CE

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Volgens een nieuwe Franse wet worden bestuurders van motorvoertuigen geacht twee setjes 
alcoholblaastesten bij zich te hebben die voorzien zijn van het Franse 
NF-normeringscertificaat. Dit geldt ook voor buitenlandse bestuurders die gebruik maken van 
het Franse wegennet. Indiener vraagt zich af of de Franse instanties wel bevoegd zijn om de 
Franse markering op te leggen en niet gehouden zijn om de standaard Europese CE-markering 
te accepteren.

2. Ontvankelijkheid

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

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 maart 2013

Indiener betwist de verplichting voor automobilisten die in Frankrijk rijden, om te bewijzen 
dat zij in hun voertuig over een alcoholblaastest volgens de Franse NF-norm beschikken, 
zoals vastgelegd in decreet nr. 2012-284 van 28 februari 2012 inzake het bezit van een 
alcoholblaastest door de bestuurder van een motorvoertuig.

Aangezien de Commissie door meerdere klagers hierop is aangesproken, heeft zij de Franse 
autoriteiten over bovengenoemde verplichting om inlichtingen gevraagd met name in het licht 
van het beginsel van vrij verkeer van goederen, zoals bedoeld in de artikelen 34 t/m 36 
VWEU. Bij nota van 22 oktober 2012 hebben de Franse autoriteiten als volgt geantwoord:
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- De betreffende maatregel houdt verband met het alcoholvraagstuk, de voornaamste 
doodsoorzaak in het wegverkeer, met name onder jongeren, waartegen alle middelen moeten 
worden ingezet.

- De verplichting om een alcoholtest in de auto te hebben is, naast het pedagogische aspect, 
bedoeld om de bestuurders in staat te stellen op goedkope wijze zichzelf te controleren, 
aangezien de boete zo laag mogelijk is gehouden (11 EUR).

- Behalve de Franse norm zijn er op internationaal en EU-niveau geen andere normen voor de 
betrouwbaarheid van chemische alcoholtests. In decreet nr. 02012-284 van 28 februari 2012 is 
een minimumeis voor het productieproces en de  betrouwbaarheid van alcoholtests 
vastgelegd. Aldus worden alleen maar alcoholtests toegelaten die zijn voorzien van een 
certificeringsmerk (NF) of van een markering van de fabrikant die verklaart dat de alcoholtest 
conform is en over een verklaring van conformiteit met een model beschikt waarvan de 
referenties in het Franse staatsblad worden gepubliceerd.

- De naleving van de Franse normen kan door de bestuurder op twee manieren worden 
aangetoond: hetzij hij beschikt over een alcoholtest met de NF-markering hetzij hij beschikt 
over een alcoholtest waarop de fabrikant een markering heeft aangebracht waarmee de 
conformiteit met de norm wordt geattesteerd. De NF-norm is tot op heden de enige norm en 
levert internationaal erkende garanties inzake de kwaliteit en betrouwbaarheid.

- De in een andere lidstaat gevestigde producenten van alcoholtests kunnen een 
NF-certificering aanvragen. Tot op heden voldoen twee bedrijven (een Frans en een  
Zuid-Afrikaans bedrijf) aan de eisen inzake de normen voor chemische alcoholtests en 
beschikken zij over het NF-certificeringsmerk.

- Beschikt een bestuurder niet over een alcoholtest overeenkomstig de bepalingen van 28 
februari 2012 dan wordt hiervoor pas een boete geheven met ingang van 1 maart 2013, 
aangezien de eerder vastgelegde datum van 1 november 2012 werd uitgesteld gezien de 
bevoorradingsproblemen.

- De chemische alcoholtests, die doorgaans 1 euro per stuk kosten, zijn in de loop van de 
zomer 2012 voor 2 euro per stuk en soms voor meer geld op de markt gebracht.

- Artikel 2 van het besluit van 14 oktober 2008 inzake de homologatie van apparaten voor 
alcoholblaastests is slechts van toepassing op het door de wetshandhavingsautoriteiten 
gebruikte materiaal dat niet valt onder het toepassingsgebied van de in het decreet van 28 
februari 2012 bedoelde apparaten.

In dit stadium is de Commissie bezig met de analyse van de antwoorden van de Franse 
autoriteiten. Zij zal deze antwoorden aan alle klagers toesturen en zij heeft de naam van 
indiener toegevoegd aan de lijst van klagers.


