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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0563/08, ingediend door Andrew Grossman (Zwitserse 
nationaliteit), over een belemmering van de vrije uitoefening van zijn 
verdragsrechten om voor commerciële en andere doeleinden binnen de EU en 
Zwitserland te reizen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is Zwitsers staatsburger en verblijft al geruime tijd in het Verenigd Koninkrijk. Hij 
dient dit verzoekschrift samen met zijn dochter en echtgenote in, die de Britse nationaliteit 
hebben. Zij hebben hun auto in Zwitserland achtergelaten en willen deze nu naar Engeland 
terughalen. Het certificaat voor de motorrijtuigenbelasting voor deze auto is verlopen. Het kan 
niet worden vernieuwd zonder verzekeringsbewijs en zonder bewijs van keuring door het 
Britse Ministerie van Vervoer (MOT – Ministry of Transport), maar ze kunnen de auto niet 
laten keuren zonder deze eerst terug te halen naar Engeland. Echter, volgens de Britse 
motorrijtuigeninstanties kunnen ze de auto alleen maar terughalen als vracht, omdat er geen 
motorrijtuigenbelasting voor is betaald.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 2 oktober 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 maart 2009.

Indienster bezit een personenauto die geregistreerd is in het Verenigd Koninkrijk, waar zij 
woont. In de herfst van 2007 liet zij haar auto tot half april 2008 bij haar vader in Zwitserland 
achter vanwege een onverwacht, dringend zakenbezoek aan de Verenigde Staten. Ondertussen 
verliep zowel het keuringsbewijs ("MoT") als het certificaat voor de motorrijtuigenbelasting.
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Krachtens de Britse wetgeving is de motorrijtuigenbelasting gekoppeld aan een bestaande 
verzekering, wat hier het geval is, en aan een geldige autokeuring. Als de auto geen 
keuringsbewijs heeft en zich niet op Brits grondgebied bevindt, mag hij volgens de wet –
zodra hij zich wél op Brits grondgebied bevindt – van de haven naar de dichtstbijzijnde 
keuringsplaats gereden worden.

Het gebruik van een personenvoertuig in het internationale wegverkeer wordt gereguleerd 
door het VN-ECE-Verdrag van Wenen inzake het wegverkeer (1968) en vereist, naast een 
motorrijtuigenverzekering, registratie van het voertuig, een teken dat aangeeft in welk land 
het voertuig geregistreerd staat en een geldig keuringsbewijs.

Krachtens het verdrag tussen Zwitserland en de Europese Gemeenschap is Richtlijn 96/96 van 
de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake 
de technische controle van motorvoertuigen (PB L 46 van 17. 2. 1997, blz. 1) alleen van 
toepassing op voertuigen die gebruikt worden voor het vervoer van goederen en personen.

Aangezien Zwitserland geen lid is van de Europese Unie, gelden op dit terrein bilaterale 
overeenkomsten. Indiener zou daarom contact moeten opnemen met de bevoegde instelling in 
het Verenigd Koninkrijk, VOSA (Vehicle and Operator Service Agency), voor informatie 
over keuringsinstellingen in Zwitserland (bijvoorbeeld de Association des Services des 
Automobiles in Lausanne) die keuringsbewijzen verstrekken die door het Verenigd 
Koninkrijk erkend worden, de auto laten controleren en de noodzakelijke, door het Verenigd 
Koninkrijk gegeven administratieve instructies opvolgen. 


