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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener van het verzoekschrift wijst erop dat zijn zoon voor een korte periode in Zweden 
werkt en een auto met Frans kentekennummer bezit. Hij vermeldt dat de Franse 
verzekeringsmaatschappijen de auto van zijn zoon niet willen verzekeren omdat hij een in 
Zweden woonachtige loontrekker is. Anderzijds willen de Zweedse 
verzekeringsmaatschappijen de auto van de zoon ook niet verzekeren omdat de auto niet in 
Zweden is geregistreerd. Aangezien zijn zoon van plan is zich in andere Europese landen in 
zijn beroep te bekwamen, vreest hij dat deze situatie zich zal blijven herhalen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 2 juli 2004. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 192, 
lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 november 2005

Na zijn studie is de zoon van indiener in Zweden gaan wonen en werken. Daarbij heeft hij 
zijn auto, met een Frans kenteken, meegenomen. Toen zijn Franse autoverzekering verliep, 
ondervond hij enige problemen met het verlengen daarvan, omdat hij van Frankrijk naar 
Zweden was verhuisd. Uiteindelijk moest hij van de Zweedse autoriteiten van kenteken 
wisselen en zijn auto bij een Zweedse verzekeringsmaatschappij verzekeren. Indiener is bang 
dat zijn zoon weer van kenteken zal moeten wisselen en opnieuw verzekeringsproblemen zal 
ondervinden, mocht hij besluiten zich in andere lidstaten verder in zijn beroep te bekwamen.
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Volgens het juridische EU-kader op verzekeringsgebied1 hangt de plaatsbepaling van het 
verzekeringsrisico primair af van de lidstaat waar een voertuig is geregistreerd. 

Omdat de autoregistratieregels nog niet op communautair niveau geharmoniseerd zijn, moeten 
burgers hun auto normaal gesproken registreren in de EU-lidstaat waar zij hun verblijfplaats 
hebben2. Met betrekking tot het concept "normale verblijfplaats" staat in artikel 7 van 
Richtlijn 83/182/EEG3 het volgende:
"Voor de toepassing van deze richtlijn wordt onder "gewone verblijfplaats" verstaan de plaats 
waar iemand gewoonlijk verblijft, dat wil zeggen gedurende ten minste 185 dagen per 
kalenderjaar wegens persoonlijke en beroepsmatige bindingen, of, voor personen zonder 
beroepsmatige bindingen, wegens persoonlijke bindingen, waaruit nauwe banden tussen 
hemzelf en de plaats waar hij woont blijken. De gewone verblijfplaats van iemand die zijn 
beroepsmatige bindingen op een andere plaats heeft dan zijn persoonlijke bindingen en 
daardoor afwisselend verblijft op verschillende plaatsen gelegen in twee of meer lidstaten, 
wordt evenwel geacht zich op dezelfde plaats te bevinden als zijn persoonlijke bindingen, op 
voorwaarde dat hij daar op geregelde tijden terugkeert. Deze laatste voorwaarde vervalt 
wanneer de betrokkene in een lidstaat verblijft voor een opdracht van een bepaalde duur. Het 
feit dat college wordt gelopen of een school wordt bezocht, houdt niet in dat de gewone 
verblijfplaats wordt verplaatst."
Wat het verzekeringsaspect betreft kunnen we verwijzen naar artikel 2, eerste streepje van de 
derde richtlijn inzake de verzekering van motorrijtuigen (90/232/EEG). Daarin staat dat de 
lidstaten ervoor moeten zorgen dat verplichte wettelijke-aansprakelijkheidsverzekeringen 
voor motorrijtuigen tegen betaling van één enkele premie dekking verschaffen voor het gehele 
grondgebied van de Gemeenschap. Op basis van deze bepaling mogen bezitters van een 
verzekerde auto dan ook gedurende de looptijd van hun verzekeringspolis in de hele EU 
rondrijden.

  
1 Vier richtlijnen inzake de verzekering van motorrijtuigen: Richtlijn 72/166/EEG van de Raad van 24 
april 1972 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende de verzekering tegen de 
wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en 
de controle op de verzekering tegen deze aansprakelijkheid, PB L 103 van 2.5.1972, blz. 1, Tweede Richtlijn 
84/5/EEG van de Raad van 30 december 1983, PB L 8 van 11.1.1984, blz. 17, Derde Richtlijn 90/232/EEG van 
de Raad van 14 mei 1990, PB L 186 van 18.7.1990, blz. 26 en Richtlijn 2000/26/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 16 mei 2000, PB L 181 van 20.7.2000, blz. 65.

2 Overigens zijn de onderlinge verschillen tussen de lidstaten op het gebied van motorrijtuigenbelastingen 
nog steeds erg groot. Daarom kan een particulier zijn auto niet in een willekeurige lidstaat registreren, omdat dan 
iedereen zijn auto in de lidstaat met de laagste belastingtarieven zou registreren. Dit is een van de voornaamste 
redenen waarom burgers hun auto in principe moeten registreren in de lidstaat waar zij wonen. Als een auto 
echter is verkregen met toepassing van de algemene belastingregeling geldende voor de binnenlandse markt van 
die lidstaat, mag deze tijdelijk in andere lidstaten worden gebruikt zonder dat hiervoor belasting hoeft te worden 
betaald (onder de voorwaarden die in Richtlijn 83/182/EEG van de Raad (PB L 105 van 23.4.1983, blz. 59) zijn 
vastgelegd).

3 Richtlijn van de Raad van 28 maart 1983 betreffende de belastingvrijstellingen bij de tijdelijke invoer van 
bepaalde vervoermiddelen binnen de Gemeenschap (PB L 105 van 23.4.1983, blz. 59). In het algemeen is het 
dankzij deze richtlijn mogelijk dat degenen die hun auto met toepassing van de algemene belastingregeling 
geldende voor de binnenlandse markt van een bepaalde lidstaat hebben gekocht, op tijdelijke basis gewoon met 
hun auto in andere lidstaten mogen rondrijden zonder dat zij daarvoor de in die landen geldende belasting 
hoeven te betalen.
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Juist dankzij deze bepaling kon de zoon van indiener probleemloos zijn Franse verzekering 
aanhouden. Die was indertijd, tijdens zijn drie maanden durende opleiding in Göteborg, nog 
niet verlopen.

Er wordt geprobeerd om het verzekerden nog gemakkelijker te maken om voor korte tijd in 
een andere EU-lidstaat te verblijven (beroepshalve of om privé-redenen). Daartoe heeft de 
Commissie onlangs in het kader van haar voorstel voor een vijfde richtlijn inzake de 
verzekering van motorrijtuigen (COM(2002)244) voorgesteld artikel 2, eerste streepje van de 
derde richtlijn ter zake door de volgende tekst te vervangen: "op basis van één enkele betaling 
gedurende de volledige looptijd van de overeenkomst dekking voor het gehele grondgebied 
van de Gemeenschap, met inbegrip van de periode gedurende welke het voertuig tijdens de 
looptijd van het contract in andere lidstaten wordt gebruikt" (zie artikel 4, lid 3 van het 
voorstel). 

Uit de beperkte momenteel beschikbare informatie kunnen we echter in de eerste plaats 
opmaken dat de verzekeringspolis die de zoon van indiener eerder in Frankrijk had afgesloten, 
inmiddels was verlopen. Daarom is artikel 2, eerste streepje van de derde richtlijn terzake niet 
van toepassing, omdat op basis hiervan niet kan worden gezegd dat de contractuele vrijheid 
van de verzekeraar werd beperkt in die zin dat deze werd verplicht een nieuwe overeenkomst 
met een bestaande klant af te sluiten, zelfs nadat de verzekeringspolis was verlopen. In de 
tweede plaats is de zoon van indiener blijkbaar daadwerkelijk van Frankrijk naar Zweden 
verhuisd en is zijn verblijf in Zweden dan ook kennelijk niet van korte duur. Gezien deze 
feiten hebben de autoriteiten van het land waar hij nu woont, conform de 
Gemeenschapswetgeving het volle recht om van hem te eisen dat hij zijn auto in hun land 
registreert.
De bestaande EU-wetten kunnen alleen correct worden toegepast als burgers die definitief 
naar een andere lidstaat verhuizen, zich terdege bewust zijn van het feit dat zij hun voertuig 
dan ook aldaar moeten registeren. Zij gaan hun auto immers ergens anders gebruiken, met alle 
gevolgen van dien voor het verzekeringsrisico. Daarom moet hun auto tegen 
aansprakelijkheid van derden worden verzekerd bij een verzekeraar die in de nieuwe lidstaat 
is gevestigd of die de nodige vergunningen heeft om op die markt actief te zijn. Verder moet 
die verzekeraar bij het lokale garantiefonds en het lokale waarborgfonds voor motorverkeer 
aangesloten zijn. 
In de meeste nationale wetgevingen is een termijn voor de registratie vastgelegd, om er zeker 
van te zijn dat de motorrijtuigenbelasting wordt betaald. Het feit dat eerder in een andere 
lidstaat (in het onderhavige geval in Frankrijk) een verzekeringspolis is afgesloten, ontslaat 
burgers die naar een andere lidstaat verhuizen, niet van de plicht om hun auto binnen de 
wettelijk vastgelegde termijn aldaar te registeren. Deze termijn moet overigens wel redelijk 
zijn en niet zo kort dat het onmogelijk of zeer lastig is om gezien alle formaliteiten binnen die 
termijn aan de opgelegde verplichtingen te voldoen1. (Uit de door indiener verstrekte 
informatie blijkt dat de wettelijke termijn in Zweden is vastgesteld op één jaar vanaf de 
inschrijving in de nieuwe woonplaats, wat alleszins redelijk lijkt).

  
1 Zie het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 21.3.2002, zaak C-451/99, Cura 
Anlagen GmbH, Jurispr. 2002, blz. I-3193.


