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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Andragende 0781/2003 af Marie-Thérèse Fauré, fransk statsborger, om påstået 
forskelsbehandling på grundlag af nationalitet

1. Sammendrag

Andrageren henviser til en bøde, som det belgiske politi har udstedt til en tysk bilist for 
overskridelse af den tilladte hastighed. Hun anfører, at myndighederne har oplyst hende om, 
at der findes forskellige lovmæssige satser alt afhængig af, om overtræderen er belgier eller 
ej.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 19. februar 2004). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 3. februar 2006.

Faktiske omstændigheder

Andrageren henviser til en bøde, som det belgiske politi har udstedt til en tysk bilist for 
overskridelse af den tilladte hastighed. Da hun var overrasket over bødebeløbet, ringede hun 
til den berørte politistation for at undersøge, om der var tale om en fejl i beløbsberegningen. 
Politistationen meddelte hende, at der var tale om bøder, som anvendes til udlændinge. Hun 
mener, at den belgiske lovgivning er forskelsbehandlende på grundlag af nationalitet og bør 
ændres, hvis dette skulle vise sig at være rigtigt.

Retlige bemærkninger

Med hensyn til opkrævning og deponering af færdselsbøder er den belgiske lovgivning 
underlagt en overtrædelsesprocedure, som Kommissionen åbnede i 2001 på grundlag af 
lovgivningens differentierende bødeordning for personer, der bor i Belgien, og personer, der 
ikke bor i landet, hvilket anses for at være i modstrid med EF-traktatens artikel 12.
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Kommissionen har på den ene side anfægtet, at bøderne, der under mæglingsproceduren
pålægges personer, som bor i Belgien, er lavere end dem, der pålægges personer, som ikke 
bor i landet ved umiddelbar opkrævning og på den anden side, at beløbet, der skal indbetales 
af personer, som ikke bor i landet og ikke straks betaler det opkrævede beløb og senere 
udsættes for en almindelig strafprocedure, er pålagt sagsomkostninger. 

Efter brevudveksling med de belgiske myndigheder vedrørende denne overtrædelse er den 
belgiske lovgivning på området ændret ved lov af 7. februar 2003 med forskellige 
bestemmelser på området trafiksikkerhed, der offentliggjordes i "Moniteur belge" den 25. 
februar 2005. Denne lovgivning og gennemførelsesretsakterne trådte i kraft den 1. marts 
2004. 

I forhold til den tidligere lovgivning giver denne nye udvidede muligheder for at gennemføre 
ordningen med umiddelbar opkrævning til personer, der bor i Belgien, i tilfælde af alvorlige 
første- og andengradsovertrædelser, og sanktionerne, der anvendes ved denne type 
overtrædelser, er nu ens for personer, der bor i Belgien, og personer, der ikke bor i landet. 
Den umiddelbare opkrævning er imidlertid ikke udelukket for personer, der bor i Belgien, 
navnlig i tilfælde af flere overtrædelser eller alvorlige tredjegradsovertrædelser. I disse 
tilfælde bringes personer, der bor i Belgien, direkte for en politidomstol, og denne kan straffe 
dem med bøde eller fratagelse af kørekortet. Personer, der ikke bor i landet, opkræves 
umiddelbart et beløb, og hvis de modsiger sig overtrædelsen, skal de betale et 
deponeringsbeløb og kan dømmes til at betale en bøde af samme størrelsesorden som den, der 
gælder for personer, som bor i Belgien, men de kan ikke fratages kørekortet af en belgisk 
domstol. 

De indførte ændringer synes at have fjernet forskelsbehandling af personer, der ikke bor i 
Belgien med hensyn til bøder, undtagen i tilfælde af flere overtrædelser eller 
tredjegradsovertrædelser, og i disse tilfælde får personer, der ikke bor i Belgien, en bedre 
behandling, idet de ikke kan fratages kørekortet. 

Derimod - med hensyn til Kommissionens andet klagepunkt - finder lovgivningen om 
deponering fortsat anvendelse for personer, som ikke bor i landet, med en forhøjelse af det 
beløb, der er fastsat til sagsomkostninger, for de belgiske myndigheder mener, at det er 
rimeligt at opkræve et solidarisk beløb til sagsomkostninger.

En ny lov af 20. juli 2005 har medført en ny delvis ændring af denne bødeordning. 
Kommissionen er ved at undersøge denne nye lovgivning for at se nærmere på, hvorledes der 
skal følges op på overtrædelsesproceduren.

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 25. januar 2007.

Som det fremgår af indledningen til dette andragende, er der indledt en 
overtrædelsesprocedure mod Belgien vedrørende lovgivningen om opkrævning og deponering 
af bøder. 
Som bekendt har Belgien modtaget en advarsel den 18. oktober 2002. I denne skrivelse 
vurderede Kommissionen, at den pågældende lovgivning i modstrid med EF-traktatens artikel 



(Ekstern oversættelse)

CM\651046DA.doc 3/4 PE 

DA

12 indeholder en differentierende og urimelig ordning for overtrædere, der bor i Belgien, og 
overtrædere, der ikke bor i landet. Kommissionen har på den ene side anfægtet, at bøderne, 
der pålægges personer, som ikke bor i Belgien, i tilfælde af omgående betaling er højere end 
dem, der pålægges personer, som bor i landet ved umiddelbar opkrævning og på den anden 
side, at beløbet, der skal indbetales af personer, som ikke bor i landet og ikke straks betaler 
det opkrævede beløb og senere udsættes for en almindelig strafprocedure, er pålagt 
sagsomkostninger.

Efter en brevudveksling blev der den 19. december 2003 udstedt et yderligere påkrav, hvori 
Kommissionen konkluderer, at de ændringer, som med lov af 7. februar 2003 er foretaget i 
den tidligere lovgivning, og indeholder forskellige bestemmelser på området trafiksikkerhed, 
ikke ændrer noget med hensyn til Kommissionens undersøgelse, ifølge hvilken denne 
lovgivning i modstrid med EF-traktatens artikel 12 omfatter en differentierende og urimelig 
ordning for overtrædere, der bor i Belgien og overtrædere, der ikke bor i landet.

I de belgiske myndigheders svar i form af brev af 2. marts 2004 oplyses Kommissionen om 
ikrafttrædelsen den 1. marts 2005 af lov af 7. februar 2003 om forskellige bestemmelser
vedrørende trafiksikkerhed, kongelig anordning af 22. december 2003 om opkrævning og 
deponering af beløb ved konstatering af overtrædelser af loven om færdselspolitiet og dennes 
gennemførelsesdomme og kongelig anordning af 22. december 2003 om alvorlige 
overtrædelser efter grad af de generelle forordninger, der er udarbejdet under anvendelse af 
lov om færdselspolitiet.  De belgiske myndigheder har redegjort for ordningen, der finder 
anvendelse efter de lovgivningsmæssigt indførte ændringer og anser den differentierende 
behandling af personer, der ikke bor i Belgien, for at være rimelig.

Kommissionens tjenester henvendte sig i brev af 21. juni 2005 til de belgiske myndigheder 
efter gennem pressen at have fået kendskab til, at den pågældende lovgivningsmæssige 
ordning var blevet ændret på ny. De anmodede om redegørelser for de opståede ændringer. I 
de belgiske myndigheders svar i form af brev af 17. august 2005 blev der redegjort for den 
indførte nye ordning.
Den nye lov af 20. juli 2005 til ændring af de koordinerede love af 16. marts 1968 om 
færdselspolitiet har delvist ændret bødesystemet, der trådte i kraft den 1. marts 2004. 
Efter ændringerne opleves der ikke længere differentieret behandling af personer, som ikke 
bor i Belgien, med hensyn til bødebeløb, hverken ved umiddelbar opkrævning, overførsel 
eller bøde, undtagen i tilfælde af fjerdegradsovertrædelser, hvor differentieret behandling er 
rimelig, idet det vil være umuligt at fremføre og gennemføre fratagelser af retten til at køre for 
personer, der ikke bor i Belgien, hvilket gør det umuligt at indføre en ordning, som er nøjagtig 
ens for personer, der bor i Belgien, og personer, der ikke bor i landet.
Derimod - med hensyn til Kommissionens andet klagepunkt - finder lovgivningen om 
deponering fortsat anvendelse for personer, som ikke bor i landet, med en forhøjelse af det 
beløb, der er fastsat til sagsomkostninger, for de belgiske myndigheder mener, at det er 
rimeligt at opkræve et ekstra beløb til dette formål. 
På baggrund af § 6 i kongelig anordning af 22. december 2003 om opkrævning og deponering 
af beløb ved konstatering af overtrædelser af loven om færdselspolitiet som ændret ved § 4 i 
kongelig anordning af 30. september 2005 forhøjes deponeringsbeløbet, hvis overtræderen 
ikke har bolig eller bor fast i Belgien og ikke omgående betaler det opkrævede beløb, med et 
fast beløb på 110 €.
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Det opkrævede garantibeløb er mere end tre gange højere end det beløb, der opkræves ved 
omgående betaling for en førstegradsovertrædelse (deponeringsbeløbet er på 160€ i stedet for 
50€). Garantibeløb er mere end to gange højere end det beløb, der opkræves ved omgående 
betaling for en andengradsovertrædelse (deponeringsbeløbet er på 210€ i stedet for 100€). 
Garantien er næsten dobbelt så høj som det beløb, der opkræves ved omgående betaling for en 
tredjegradsovertrædelse (deponeringsbeløbet er på 260€ i stedet for 150€), og den er højere 
end mere end en tredjedel af dette beløb ved fjerdegradsovertrædelser (deponeringsbeløbet er 
på 410€ i stedet for 300€). 
Kommissionen mener, at det opkrævede garantibeløb desuden bevirker, at personer, der ikke 
bor i Belgien, omgående betaler bøden og ikke modsætter sig den.  
Derfor blev der den 4. juli 2006 fremsendt et andet supplerende påkrav, hvori det 
konkluderedes, at med en fastholdelse af § 65 i de koordinerede love af 16. marts 1968 om
færdselspolitiet og § 6 i kongelig anordning af 22. december 2003 som ændret ved kongelig 
anordning af 30. september 205, og urimelig differentierende behandling af personer, der bor 
i Belgien og personer, der ikke bor i landet, der består i, at kun personer, der ikke bor i landet, 
og som benægter overtrædelsen, at deponere et højere garantibeløb end det bødebeløb, der 
gælder for omgående betaling, for at undgå tilbageholdelse af deres køretøj, opfylder Belgien 
ikke de forpligtelser, landet er pålagt i EF-traktatens artikel 12.

De belgiske myndigheder har svaret herpå med brev af 2. oktober 2006, og Kommissionen er 
ved at undersøge svaret.
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