
CM\932036NL.doc PE508.148v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

27.3.2013

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1166/2012, ingediend door Paul Kaiser (Oostenrijkse 
nationaliteit), over geluidshinder en de leeftijd waarop motorvoertuigen mogen 
worden bestuurd

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener vindt dat de leeftijd voor het besturen van bromfietsen en motoren te laag is (15 jaar 
en 16 jaar voor voertuigen van 125 cc), dat de desbetreffende voertuigen veel harder kunnen 
rijden dan toegestaan en dat er te weinig controle wordt uitgeoefend op de snelheid. Dit leidt 
volgens hem tot veel verkeersdoden onder jongeren. Voorts is indiener van mening dat de 
geluidsnormen voor voertuigen, vliegtuigen en apparaten drastisch aangescherpt dienen te 
worden. Hij verzoekt om een verordening met strenge verbodsbepalingen, omdat vrijwillige 
maatregelen, zoals geluidsarme banden, niet helpen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 11 januari 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

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

De wetgever heeft reeds erkend dat jonge bestuurders kwetsbare weggebruikers zijn. In de 
nieuwe rijbewijsrichtlijn 2006/126/EG1, die op 19 januari 2013 volledig van kracht is 
geworden, zijn derhalve bepalingen voor de bromfietsencategorie op EU-niveau 
geharmoniseerd. In de richtlijn wordt de minimumleeftijd voor de afgifte van een rijbewijs 
waarmee een bromfiets mag worden bestuurd, vastgesteld op 16 jaar, maar de lidstaten 

                                               
1 Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende het 
rijbewijs, PB L 403 van 30.12.2006, blz. 18-60.
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kunnen de leeftijd op hun grondgebied verlagen tot 14 of 15 jaar. Nu wordt echter van de 
kandidaten vereist dat zij slagen voor zowel een theoretisch examen als een medisch 
onderzoek, alvorens zij een bromfiets mogen besturen. Tevens kunnen de lidstaten 
overeenkomstig de richtlijn een aanvullend examen inzake rijvaardigheid en rijgedrag 
verplicht stellen.
De minimumleeftijd voor het besturen van motorfietsen van 125 cc is nog steeds 16 jaar, maar 
de leeftijd voor de directe toegang tot motorfietsen met hogere vermogens is verhoogd naar 
24 jaar. Deze nieuwe maatregelen tezamen hebben als doel het aantal verkeersdoden onder 
jongeren te verlagen.
Voorts heeft de Commissie voorgesteld deze maatregelen op te nemen in de verplichte 
technische controle, teneinde het knoeien met bromfietsen en motorrijwielen tegen te gaan. 
Over dit voorstel wordt momenteel echter nog beraadslaagd door het Europees Parlement en 
de Raad.
Krachtens de Europese wetgeving is het bovendien verplicht om iedere vijf jaar het 
wegverkeerslawaai in kaart te brengen en actieplannen op te stellen teneinde geluidshinder te 
verminderen, overeenkomstig Richtlijn 2002/49/EG1.

Op basis van het bovenstaande oordeelt de Commissie dat de wetgever reeds op adequate 
wijze is ingegaan op de bezorgdheden van indiener met betrekking tot de leeftijd waarop 
bromfietsen en motoren mogen worden bestuurd.

                                               
1 Richtlijn 2002/49/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 juni 2002 inzake de evaluatie en 
beheersing van omgevingslawaai - Verklaring van de Commissie in het bemiddelingscomité voor de Richtlijn 
inzake de evaluatie en beheersing van omgevingslawaai, PB L 189 van 18.7.2002, blz. 12-25.


