Voertuig in International Verkeer
Het voertuig op sleeptouw is voor eigen gebruik wanneer de campervan op een
camping staat. Het moet worden terug vervoerd naar Groot-Brittanië als de
vakantie beëindigd is.
Deze voertuig combinatie:
 Is in het beheer van een natuurlijk en rechtspersoon, woonzaam in
Groot-Brittanië;
 Is ingeschreven in Groot-Brittanië; en
 Is tijdelijk geimporteerd in een ander Europese Unie land als “Voertuig in
Internationaal Verkeer”, zoals is aangegeven in het Verdrag van Wenen
inzake het Wegverkeer dd. 8 november 1968.
Mogen wij U met respect attenderen op de wetgeving van het rijden met een
auto/trailer achter een auto (bijv. campervan) in Groot-Brittanië. Wanneer een
“A”-frame aan een voertuig vast zit (bijv. een auto),of wordt getrokken door een
voertuig (bijv. een campervan), dan worden A-frame en auto/van als één enkel
voertuig beschouwd en worden zodanig ingedeeld in de wetgeving als een
trailer/aanhangwagen.
De trailer remsysteem heeft rembekrachtiging ( d.w.z. servo- of volle kracht). Om
te voorkomen dat deze trailer illegaal wordt gebruikt heeft men een vacuüm
rempomp met afstandsbediening geplaatst( wat gevoed wordt door het
sleepvoertuig) om het rem-servo reservoir op te laden. Met dit double sensing
elektronische vacuum remsysteem kan de trailer achteruit
worden gereden zonder oplegging van een constante weerstand, en de hiervoor
gebruikte instrumenten schakelen automatisch in en uit.
Mogen wij U erop attend maken dat de trailer zowel het kentekennummer van
het sleepvoertuig moet dragen, als het landskenmerk en rode reflecterende
driehoeken, zodat de trailer voldoet aan de Britse technische eisen voor
aanhangwagens.
Deze eisen zijn te vinden in de aangepaste (C&U) Wegvoertuigen (Bouw en
Gebruik) Wetgeving 1986 ( SI 1986/1078), en de aangepaste (RVLR)
Wegvoertuigen Verlichting Wetgeving 1989 ( SI 1989/1796), uitgevoerd door de
Europese Gemeenschap Richtlijn 71/320/EEC, samen met verscheidene andere
aangepaste Richtlijnen, en UNECE Verordening nr. 13.09
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