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Betreft: Verzoekschrift 858/2007, ingediend door Paul Stierum (Nederlandse nationaliteit), over 
problemen in verband met de invoer van voertuigen vanuit Duitsland naar Nederland

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beweert dat de Duitse en Nederlandse autoriteiten zich schuldig maken aan schending 
van het beginsel van vrij verkeer van goederen met betrekking tot de invoer van voertuigen 
vanuit Duitsland naar Nederland. Hij verwijst in dit verband naar de verplichting van een Duitse 
WA-verzekering (‘Doppeltkarte’) voor auto's met tijdelijke Duitse nummerplaten en de 
Nederlandse regels dat Nederlandse burgers geen voertuigen met buitenlandse nummerplaten 
mogen besturen in Nederland, wat het vervoer van de motorvoertuigen naar de woonplaats van 
de koper bemoeilijkt. Hij verzoekt het Europees Parlement daarom te onderzoeken of deze 
situatie in overeenstemming is met de toepasselijke EU-regels.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 14 februari 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 17 juli 2008

Het verzoekschrift betreft verschillende kwesties:

1. De eerste kwestie betreft de Duitse verplichting dat auto's met tijdelijke Duitse nummerplaten 
door een Duitse verzekeraar verzekerd moeten worden, hetgeen een belemmering zou vormen 
voor het vrije verkeer van diensten.

2. De tweede kwestie betreft het feit dat Nederlandse burgers geen voertuigen met buitenlandse 
nummerplaten zouden mogen besturen in Nederland (in dit geval met tijdelijke Duitse platen) 
hetgeen een belemmering zou vormen voor het vrije verkeer van goederen.
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Opmerkingen van de Commissie

Met betrekking tot de eerste kwestie inzake de link tussen WA-verzekering voor auto's en 
tijdelijke autoregistratie, wil de Commissie verwijzen naar artikel 4, lid 4, van de 5e 
Motorrijtuigenverzekeringsrichtlijn (2005/14/EG)1 (hierna te noemen "de 5e Richtlijn") 
betreffende de verzekeringsaspecten van de overdracht van voertuigen tussen lidstaten. Deze 
bepaling verplaatst het risico gedurende een periode van 30 dagen vanaf de aanvaarding van de 
levering van het voertuig naar de lidstaat van bestemming, verzekeringsondernemingen 
gevestigd in de lidstaat waar de koper een ingezetene is moeten het risico dekken, zelfs indien 
het voertuig nog altijd een kentekenplaat heeft van de lidstaat van waaruit het voertuig afkomstig 
is. Dit zou mensen die een voertuig van de ene lidstaat naar een andere lidstaat overbrengen in 
staat moeten stellen gemakkelijker en tegen een lagere prijs verzekeringsdekking te verkrijgen.

Gezien het bovenstaande zou het vereisen van aanvullende motorvoertuigverzekering in gevallen 
waar een voertuig al verzekerd is door een verzekeringsonderneming die gevestigd is in de 
lidstaat waar het voertuig naartoe moet worden verzonden niet in lijn lijken te zijn met de 5e 
Richtlijn (de lidstaten moeten uiterlijk 11 juni 2007 hebben voldaan aan de 5e Richtlijn).

Op basis van de informatie die wordt verstrekt door de indiener van het verzoekschrift is het 
echter niet mogelijk volledig te begrijpen hoe de Duitse verplichting van "Doppelkarte” wordt 
toegepast. De Commissie is derhalve voornemens de Duitse autoriteiten schriftelijk om nadere 
informatie te vragen.

Met betrekking tot de tweede kwestie (het vermeende verbod voor Nederlandse bestuurders om 
voertuigen met buitenlandse tijdelijke nummerplaten te besturen in Nederland), verwijst de 
Commissie naar de beginselen met betrekking tot tijdelijke kentekenplaten die worden 
samengevat in punt 4.2 van de interpretatieve mededeling van de Commissie van 14.02.2007 
over de registratie van motorvoertuigen 
http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/goods/car_registration/docs/sec_2007_169_nl.pdf. De 
Commissie merkt met name op dat het vrije verkeer van het motorvoertuig met een tijdelijke 
kentekenplaat en een tijdelijk kentekenbewijs alleen mag worden verhinderd om redenen die 
verband houden met de verkeersveiligheid (zoals de rijvaardigheid van de bestuurder, de 
naleving van de lokale verkeersregels of de staat waarin het motorvoertuig zich bevindt), in 
geval van een redelijk vermoeden dat het om een gestolen voertuig gaat of wanneer de 
controlerende autoriteiten ernstige twijfels hebben omtrent de geldigheid van het 
kentekenbewijs.

In het onderhavige geval verwijst indiener niet naar een specifiek stuk Nederlandse wetgeving 
dat belemmert dat auto's die in een ander EU-land worden gekocht door Nederlandse burgers 
naar hun woonplaats in Nederland vervoerd kunnen worden. Integendeel, een eerste onderzoek 
lijkt aan te tonen dat het tijdelijke gebruik van een in het buitenland geregistreerde auto in 
Nederland door een ingezetene alleszins is toegestaan.

Met betrekking tot de specifieke kwestie dat de “bpm” (Nederlandse registratiebelasting) betaald 
moet worden, mag men niet vergeten dat met de huidige stand van het Gemeenschapsrecht 
                                               
1 Richtlijn 2005/14/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 houdende wijziging van de 

Richtlijnen 72/166/EEG, 84/5/EEG, 88/357/EEG en 90/232/EEG en Richtlijn 2000/26/EG van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe deelneming aan 
het verkeer van motorvoertuigen aanleiding kan geven (Vijfde Motorrijtuigenverzekeringsrichtlijn – PB L 149 van 
11.6. 2005, blz.14).
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lidstaten zelf mogen beslissen over het behoud of de invoering van belasting op auto's. De 
beslissing over voor welke auto's nationale belasting moet worden betaald is in het algemeen 
gekoppeld aan de voertuigregistratie. In een mededeling van 15 mei 19961, merkte de Commissie 
op dat het personen niet toegestaan kan worden hun voertuig in de lidstaat van hun keuze te laten 
registreren aangezien dit zou betekenen dat alle voertuigen in de lidstaat met de laagste 
belastingtarieven geregistreerd zouden worden. Dit standpunt is bevestigd door het Hof van 
Justitie in zaak C-451/99, Cura Anlagen.

Volgens de officiële Nederlandse webpagina http://www.belastingdienst.nl/variabel/bpm-
vrijstelling/ mogen Nederlandse ingezetenen maximaal 15 dagen per jaar rijden in een auto die in 
het buitenland geregistreerd is (dit moet vooraf online gemeld worden). Als een Nederlandse 
ingezetene een in het buitenland geregistreerde auto blijft besturen na deze periode van 15 dagen, 
moeten de motorrijtuigenbelasting en bpm dienovereenkomstig betaald worden.

Als afsluiting van zijn verzoekschrift vraagt indiener het Parlement "ervoor te zorgen" dat 
Nederland de "bpm" afschaft aangezien hij van mening is dat dit indruist tegen de Europese 
wetgeving. In tegenstelling tot wat indiener denkt, en zoals hierboven al is uitgelegd, staat het 
lidstaten vrij belastingen op auto's in te voeren en te handhaven. Dat dit ook 
registratiebelastingen omvat is door het Hof van Justitie geaccepteerd (zie bijvoorbeeld zaak C-
393/98, Comez Valente)

Op 5 juli 2005 heeft de Europese Commissie een voorstel ingediend voor een richtlijn 
(COM(2005) 261 definitief) waaronder lidstaten verplicht zouden worden hun belastingsystemen 
voor personenauto's te herstructureren. Het doel van dit voorstel is de werking van de interne 
markt te verbeteren door bestaande belastingobstakels voor het overbrengen van personenauto's 
van de ene lidstaat naar een andere lidstaat op te heffen. Het zou ook de duurzaamheid 
bevorderen door herstructurering van de belastinggrondslag van zowel registratie- als jaarlijkse 
motorrijtuigenbelasting door opname van elementen die rechtstreeks verband houden met de 
kooldioxide-uitstoot van personenauto's. Dit voorstel is nog in behandeling bij de Raad.

Conclusie

Met betrekking tot de eerste kwestie van het verzoekschrift zal de Commissie de Duitse 
autoriteiten schriftelijk om meer informatie verzoeken over de feitelijke tenuitvoerlegging van de 
Duitse “Doppelkarte”-verplichting en het Parlement hierover inlichten.

Met betrekking tot de tweede kwestie heeft de analyse door de diensten van de Commissie geen 
mogelijke schending van Gemeenschapsrecht door de Nederlandse wetgeving aan het licht 
gebracht. Derhalve acht de Commissie verdere actie niet nodig.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 maart 2009

Het verzoekschrift

Het verzoekschrift betreft twee verschillende kwesties:

- De eerste kwestie betreft de Duitse verplichting dat auto's met tijdelijke Duitse nummerplaten 
door een Duitse verzekeraar verzekerd moeten worden, hetgeen een belemmering zou vormen 
                                               
1 PB C 143 van 15.5.1996. Deze mededeling is vervangen door de mededeling van 14.2.2007 waarnaar hierboven 
wordt verwezen.
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voor het vrije verkeer van diensten.

- De tweede kwestie betreft het feit dat Nederlandse burgers geen voertuigen met buitenlandse 
tijdelijke nummerplaten zouden mogen besturen in Nederland (in dit geval tijdelijke Duitse 
platen), hetgeen een belemmering zou vormen voor het vrije verkeer van goederen.

Commentaar van de Commissie

Met betrekking tot de eerste kwestie heeft de Commissie de Duitse autoriteiten geschreven met 
het verzoek om meer informatie over de manier waarop de verplichting van de "Doppelkarte" 
wordt toegepast. 

Uit het antwoord op het verzoek van de Commissie om opheldering blijkt duidelijk dat de Duitse 
instanties voor voertuigregistratie wettelijke aansprakelijkheidsverzekeringspolissen voor 
motorrijtuigen accepteren die zijn afgegeven door een verzekeraar die in een andere lidstaat is 
gevestigd. Deze praktijk heeft als rechtsgrondslag artikel 13a, lid 2 van de Duitse wet inzake 
verzekeringstoezicht ("Versicherungsaufsichtsgesetz"), die onlangs is gewijzigd om te voldoen 
aan artikel 4, lid 4 van de Vijfde Motorrijtuigenverzekeringsrichtlijn (2005/14/EG) betreffende 
de verzending van voertuigen in de EU.

Aanvragers van overdrachtsplaten moeten echter bepaalde formaliteiten vervullen, ongeacht de 
"herkomst" van de wettelijke aansprakelijkheidsverzekeringspolis. Volgens de Duitse 
voorschriften voor voertuigregistratie ("Fahrzeug- Zullasung Verordnung") moet bewijs van 
verzekeringsdekking worden overlegd door een voorgeschreven formulier (van een halve 
pagina) in te vullen, dat door de aanvrager kan worden ingediend bij de registratie-instantie of 
door de verzekeraar kan worden ingediend bij de "GDV Dienstleistungs-GmbH & Co. KG" in 
Hamburg, die verantwoordelijk is voor het elektronische register van verzekeringspolissen 
waartoe de voertuigregistratie-instanties toegang hebben.

Het enkele feit dat bewijs van een geldige verzekering moet worden overlegd in een bepaalde 
vorm, lijkt geen schending van het Gemeenschapsrecht te zijn.

Met betrekking tot de tweede kwestie (het vermeende verbod voor Nederlandse bestuurders om 
voertuigen met buitenlandse tijdelijke nummerplaten te besturen in Nederland) heeft de 
Commissie niets nieuws mede te delen, aangezien deze kwestie in het vorige commentaar van de 
Commissie al grondig is beoordeeld. De conclusie luidde toen dat er geen mogelijke schending 
van het Gemeenschapsrecht aan het licht was gebracht.

Conclusie

Het Duitse systeem van voertuigregistratie lijkt niet in strijd te zijn met de communautaire regels 
voor de verzekeringsaspecten van de invoer van voertuigen in de EU.

De Commissie heeft geen mogelijke schending van het Gemeenschapsrecht door de Nederlandse 
wetgeving geconstateerd. Derhalve acht de Commissie verdere actie van haar kant niet nodig.
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