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PR_COD_1amCom 
 
 

Verklaring van de gebruikte tekens 

 * Raadplegingsprocedure 
 *** Goedkeuringsprocedure 
 ***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing) 
 ***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing) 
 ***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing) 
 
(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.) 
 

 
 
 
 

Amendementen op een ontwerptekst 

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten. 
 
In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...].  
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
vereenvoudiging van de overbrenging van in een andere lidstaat ingeschreven 
motorvoertuigen binnen de interne markt 
(COM(2012)0164 – C7-0092/2012 – 2012/0082(COD)) 

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Parlement en de Raad (COM(2012)0164), 

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7 0092/2012), 

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 12 juli 20121,  

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

– gezien artikel 55 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming en het 
advies van de Commissie vervoer en toerisme (A7-0000/2013),  

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast; 

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien de Commissie voornemens 
is ingrijpende wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te 
vervangen; 

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, 
de Commissie en de nationale parlementen. 

                                                 
1  PB C 299 van 4.10.2012, blz. 89. 
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Amendement  1 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 3 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) Richtlijn 1999/37/EG van de Raad van 
29 april 1999 inzake de kentekenbewijzen 
van motorvoertuigen harmoniseert de vorm 
en de inhoud van het kentekenbewijs om 
het begrijpelijker te maken en daardoor het 
vrije verkeer van in een lidstaat 
ingeschreven voertuigen op de wegen op 
het grondgebied van de andere lidstaten te 
vergemakkelijken. Op grond van die 
richtlijn moet het door een lidstaat 
afgegeven kentekenbewijs door de overige 
lidstaten worden erkend voor de 
identificatie van het voertuig in het 
internationale wegverkeer en voor de 
herinschrijving ervan in een andere 
lidstaat. Richtlijn 1999/37/EG bevat echter 
geen voorschriften om te bepalen welke 
lidstaat bevoegd is voor de inschrijving en 
de toepasselijke voorwaarden en 
procedures. Daarom moeten, met het oog 
op de afschaffing van de belemmeringen 
voor het vrije verkeer van motorvoertuigen 
binnen de interne markt, afzonderlijke 
geharmoniseerde voorschriften worden 
vastgesteld om te bepalen in welke lidstaat 
een motorvoertuig moeten worden 
ingeschreven en om vereenvoudigde 
procedures voor de herinschrijving van in 
een andere lidstaat ingeschreven 
motorvoertuigen in te voeren. 

(3) Richtlijn 1999/37/EG van de Raad van 
29 april 1999 inzake de kentekenbewijzen 
van motorvoertuigen harmoniseert de vorm 
en de inhoud van het kentekenbewijs om 
het begrijpelijker te maken en daardoor het 
vrije verkeer van in een lidstaat 
ingeschreven voertuigen op de wegen op 
het grondgebied van de andere lidstaten te 
vergemakkelijken. Op grond van die 
richtlijn moet het door een lidstaat 
afgegeven kentekenbewijs door de overige 
lidstaten worden erkend voor de 
identificatie van het voertuig in het 
internationale wegverkeer en voor de 
herinschrijving ervan in een andere 
lidstaat. Richtlijn 1999/37/EG bevat echter 
geen voorschriften om te bepalen welke 
lidstaat bevoegd is voor de inschrijving en 
de toepasselijke voorwaarden en 
procedures. Daarom moeten, met het oog 
op de afschaffing van de belemmeringen 
voor het vrije verkeer van motorvoertuigen 
binnen de interne markt, afzonderlijke 
geharmoniseerde voorschriften worden 
vastgesteld om te bepalen in welke lidstaat 
een motorvoertuig moeten worden 
ingeschreven en om snellere en 
vereenvoudigde procedures voor de 
herinschrijving van in een andere lidstaat 
ingeschreven motorvoertuigen in te voeren. 

Or. en 

 

Amendement  2 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 5 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (5 bis) Deze verordening dient te leiden tot 
verbetering van de belangrijke beginselen 
en waarborgen in verband met de 
verkeersveiligheid. Zoals voorzien in de 
EU-wetgeving zijn geharmoniseerde 
voorschriften inzake technische 
keuringen voor motorvoertuigen en 
aanhangwagens daarvan essentieel voor 
het verminderen van de administratieve 
lasten voor burgers en bedrijven en staan 
zij borg voor een dynamische 
ontwikkeling van keuringsmethoden en de 
inhoud van de keuringen. Nationale 
technische keuringen dienen door de 
lidstaten wederzijds te worden erkend. 
Voor de wederzijdse erkenning van 
technische keuringen tussen de lidstaten 
zijn gemeenschappelijke definities en 
vergelijkbare keuringsnormen vereist die 
door alle lidstaten in acht worden 
genomen. 

Or. en 

Motivering 

Dit amendement benadrukt dat de toepasselijke EU-wetgeving volledig moet worden 
toegepast en dat samenwerking van de lidstaten nodig is, wil deze verordening in de praktijk 
ook werken. 
 

Amendement  3 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 5 ter (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (5 ter) Om het voor burgers en bedrijven  
eenvoudiger te maken om het 
kentekenbewijs te laten erkennen, met 
name als zij een in een andere lidstaat 
geregistreerd voertuig aanschaffen, dient 
het formaat hiervan in alle lidstaten 
geharmoniseerd te worden, 



 

PE508.284v01-00 8/38 PR\933447NL.doc 

NL 

overeenkomstig Richtlijn nr. 1999/37/EG 
van de Raad. 

Or. en 

 

Amendement  4 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 6 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (6 bis) Aangezien het ontbreken van een 
wettelijke-aansprakelijkheidsverzekering 
krachtens deze verordening een reden 
vormt om inschrijving van een voertuig te 
weigeren, dient te worden gewaarborgd 
dat verzekeringen, ook tegen lage 
verzekeringspremies, voor burgers en 
bedrijven beschikbaar zijn. 

Or. en 

 

Amendement  5 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 7 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (7 bis) Nieuwe technologieën dienen bij te 
dragen tot verdere verbetering van de 
handhaving en de preventie van fraude bij 
grensoverschrijdende verplaatsing en 
herinschrijving van voertuigen. 

Or. en 

Motivering 

Nieuwe innoverende technologieën, zoals slimme camera’s op de weg en radiofrequentie-
identificatie (RFID), zijn doeltreffende middelen om fraude met kentekenplaten en voertuigen 
te bestrijden. 
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Amendement  6 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 13 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) Teneinde de doelstelling van 
uitwisseling van informatie tussen de 
lidstaten via interoperabele middelen te 
kunnen bereiken, moet aan de Commissie 
de bevoegdheid worden overgedragen om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie handelingen vast te stellen 
ten aanzien van wijzigingen van de 
bijlagen I en II bij deze Verordening in het 
licht van de technische vooruitgang, met 
name om rekening te houden met de 
relevante wijzigingen van Richtlijn 
1999/37/EG of wijzigingen van andere 
handelingen van de Unie die rechtstreeks 
relevant zijn voor het bijwerken van de 
bijlagen I en II bij deze verordening, ten 
aanzien van de voorwaarden die 
ondernemingen die handelaarskentekens 
gebruiken moeten vervullen om te voldoen 
aan de criteria van een goede reputatie en 
de vereiste vakbekwaamheid, en ten 
aanzien van de geldigheidsduur van de 
handelaarskentekenbewijzen. Het is van 
bijzonder belang dat de Commissie bij haar 
voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadpleging overgaat, onder meer 
op deskundigenniveau. De Commissie 
moet bij de voorbereiding en opstelling van 
de gedelegeerde handelingen ervoor zorgen 
dat de desbetreffende documenten tijdig en 
op gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en aan de Raad. 

(13) Teneinde de doelstelling van 
uitwisseling van informatie tussen de 
lidstaten via interoperabele middelen te 
kunnen bereiken, moet aan de Commissie 
de bevoegdheid worden overgedragen om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie handelingen vast te stellen 
ten aanzien van wijzigingen van de 
bijlagen I en II bij deze Verordening in het 
licht van de technische vooruitgang, met 
name om rekening te houden met de 
relevante wijzigingen van Richtlijn 
1999/37/EG of wijzigingen van andere 
handelingen van de Unie die rechtstreeks 
relevant zijn voor het bijwerken van de 
bijlagen I en II bij deze verordening, ten 
aanzien van de voorwaarden die 
ondernemingen die handelaarskentekens 
gebruiken moeten vervullen om te voldoen 
aan de criteria van een goede reputatie en 
de vereiste vakbekwaamheid, ten aanzien 
van de geldigheidsduur van de 
handelaarskentekenbewijzen, en ten 
aanzien van het verstrekken van 
radiofrequentie-identificatieplaatjes 
(RFID-tags) als beveiliging tegen 
frauduleus gebruik van kentekenplaten. 
Het is van bijzonder belang dat de 
Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden tot passende raadpleging 
overgaat, onder meer op 
deskundigenniveau. De Commissie moet 
bij de voorbereiding en opstelling van de 
gedelegeerde handelingen ervoor zorgen 
dat de desbetreffende documenten tijdig en 
op gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en aan de Raad. 

Or. en 
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Amendement  7 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 14 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) Om te zorgen voor uniforme 
voorwaarden voor de uitvoering van deze 
verordening moet de Commissie de 
bevoegdheid worden verleend tot 
vaststelling van de gemeenschappelijke 
procedures en specificaties voor de 
softwaretoepassing die noodzakelijk is 
voor de elektronische uitwisseling van 
gegevens uit kentekenregisters, met 
inbegrip van het formaat van de 
uitgewisselde gegevens, de technische 
procedures voor de elektronische 
raadpleging van en toegang tot de nationale 
elektronische registers, toegangsprocedures 
en beveiligingsmechanismen, en tot 
vaststelling van het formaat en het model 
van het handelaarskentekenbewijs. Deze 
bevoegdheden moeten worden uitgeoefend 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
182/2011 van het Europees Parlement en 
de Raad van 16 februari 2011 tot 
vaststelling van de algemene voorschriften 
en beginselen die van toepassing zijn op de 
wijze waarop de lidstaten de uitoefening 
van de uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren. 

(14) Om te zorgen voor uniforme 
voorwaarden voor de uitvoering van deze 
verordening moet de Commissie de 
bevoegdheid worden verleend tot 
vaststelling van de gemeenschappelijke 
procedures en specificaties voor de 
softwaretoepassing, namelijk het Europees 
voertuig- en rijbewijsinformatiesysteem 
(EUCARIS), die noodzakelijk is voor de 
elektronische uitwisseling van gegevens uit 
kentekenregisters, met inbegrip van het 
formaat van de uitgewisselde gegevens, de 
technische procedures voor de 
elektronische raadpleging van en toegang 
tot de nationale elektronische registers, 
toegangsprocedures en 
beveiligingsmechanismen, en tot 
vaststelling van het formaat en het model 
van het handelaarskentekenbewijs. Deze 
bevoegdheden moeten worden uitgeoefend 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
182/2011 van het Europees Parlement en 
de Raad van 16 februari 2011 tot 
vaststelling van de algemene voorschriften 
en beginselen die van toepassing zijn op de 
wijze waarop de lidstaten de uitoefening 
van de uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren. 

Or. en 

 

Amendement  8 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 2 – punt 3 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) “houder van het kentekenbewijs”: (3) “houder van het kentekenbewijs”: de 
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degene op wiens naam een voertuig in een 
lidstaat is ingeschreven; 

natuurlijke of rechtspersoon op wiens 
naam een voertuig in een lidstaat is 
ingeschreven, of een natuurlijke of 
rechtspersoon die het voertuig op basis 
van een overeenkomst tijdelijk in bezit 
heeft; 

Or. en 

Motivering 

De houder van het kentekenbewijs is de natuurlijke of rechtspersoon die een voertuig heeft 
geleased, niet een internationaal bedrijf dat uitsluitend in het leasen voorziet. Op deze manier 
kunnen voertuigen niet door een internationaal bedrijf in een lidstaat worden geregistreerd 
terwijl het in een andere lidstaat wordt gebruikt, met het doel belasting of andere 
administratieve kosten te ontwijken. Door de toevoeging van de term “tijdelijk in bezit” wordt 
het leasebedrijf aangemerkt als degene die het eigendomsrecht bezit en dus de wettelijke 
eigenaar van het voertuig is. Het is van essentieel belang dat dit punt aan Bijlage 1 wordt 
toegevoegd. 
 

Amendement  9 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 2 – punt 3 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (3 bis) “kentekenbewijs”: het document 
dat bewijst dat het voertuig in een lidstaat 
is ingeschreven; 

Or. en 

Motivering 

Definitie krachtens Richtlijn 1999/37/EG van de Raad van 29 april 1999 inzake de 
kentekenbewijzen van motorvoertuigen. 
 

Amendement  10 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 2 – punt 4 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (4 bis) "nationaal contactpunt”: een door 
elke lidstaat aangewezen orgaan dat 
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belast is met de officiële registratie van 
voertuigen op zijn grondgebied en de 
uitwisseling van informatie over de 
inschrijving van voertuigen. 

Or. en 

Motivering 

Er kunnen één enkele of meerdere inschrijvingsinstanties in een lidstaat zijn. Om 
grensoverschrijdende inschrijving te vergemakkelijken moeten de nationale contactpunten en 
de definitie daarvan worden genoemd. Deze contactpunten moeten als loket voor de 
uitwisseling van informatie over de inschrijving van voertuigen fungeren. 
 

Amendement  11 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 3 – lid 2 – alinea 1 – letter a 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) voor een vennootschap, vereniging of 
rechtspersoon: de lidstaat waar de 
hoofdvestiging zich bevindt; 

(a) voor een vennootschap, vereniging of 
rechtspersoon: de lidstaat waar de 
hoofdvestiging is geregistreerd; 

Or. en 

Motivering 

“Geregistreerd” is een objectief en controleerbaar criterium, en is in deze verordening 
duidelijker dan de term "zich bevindt". 
 

Amendement  12 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 3 – lid 2 – alinea 1 – letter b 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) voor een filiaal, een agentschap of een 
andere vestiging van een onderneming of 
een andere rechtspersoon: de lidstaat waar 
het filiaal, het agentschap of de andere 
vestiging zich bevindt; 

(b) voor een filiaal, een agentschap of een 
andere vestiging van een onderneming of 
een andere rechtspersoon: de lidstaat waar 
het filiaal, het agentschap of de andere 
vestiging is geregistreerd; 

Or. en 
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Motivering 

“Geregistreerd” is een objectief en controleerbaar criterium, en is in deze verordening 
duidelijker dan de term "zich bevindt". 
 

Amendement  13 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 3 – lid 2 – alinea 1 – letter d – punt i 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(i) 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 blijken tussen 
hemzelf en de plaats waar hij woont; 

(i) de plaats waar iemand geregistreerd is 
of een ander bewijs van woonplaats kan 
tonen en 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 blijken tussen hemzelf en de 
plaats waar hij woont; 

Or. en 

Motivering 

Bedrijven, burgers en andere rechtspersonen zouden alleen een voertuig naar een andere 
lidstaat mogen overbrengen als zij ingeschreven zijn of een ander bewijs van woonplaats in 
deze lidstaat hebben. 
 

Amendement  14 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 3 – lid 2 – alinea 2 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De voorwaarde van punt ii) vervalt 
wanneer de betrokkene in een lidstaat 
verblijft voor een opdracht van een 
bepaalde duur. Het feit dat een universiteit 
of een school wordt bezocht, houdt niet in 
dat de gewone verblijfplaats wordt 
verplaatst. 

De voorwaarde van punt ii) vervalt 
wanneer de betrokkene in een lidstaat 
verblijft voor een opdracht van een 
bepaalde duur van maximaal 185 dagen. 
Het feit dat een universiteit of een school 
wordt bezocht, houdt niet in dat de gewone 
verblijfplaats wordt verplaatst. 

Or. en 
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Motivering 

De “bepaalde tijd” van de opdracht dient duidelijk te worden gedefinieerd in de verordening. 
 

Amendement  15 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 4 – lid 4 – inleidende formule 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Slechts in de volgende gevallen mag een 
voertuiginschrijvingsinstantie fysieke 
controles verrichten op een voertuig dat 
voorafgaand aan de inschrijving in een 
andere lidstaat was ingeschreven: 

4. De voertuiginschrijvingsinstantie 
identificeert een voertuig uit een andere 
lidstaat alvorens dit in te schrijven. 
Slechts in de volgende gevallen mag een 
voertuiginschrijvingsinstantie technische  
controles verrichten op een voertuig dat 
voorafgaand aan de inschrijving in een 
andere lidstaat was ingeschreven: 

Or. en 

Motivering 

Indien een lidstaat twijfels heeft over de inschrijving of de toestand van een voertuig, moet 
identificatie van dat voertuig door de lidstaat waar deze eerste inschrijving wordt 
aangevraagd, altijd mogelijk zijn. Lidstaten moeten technische controles kunnen uitvoeren om 
duidelijk te kunnen zijn op welke gronden een voertuig in een andere lidstaat is goedgekeurd. 
 

Amendement  16 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 4 – lid 4 – letter d 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) indien bij elke eigendomsoverdracht 
van het voertuig een technische keuring is 
voorgeschreven, of in geval van ernstig 
beschadigde voertuigen. 

(d) indien het voertuig ernstig beschadigd 
is. 

Or. en 

 

Amendement  17 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 4 – lid 4 – letter d bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (d bis) indien het voertuig geen geldig 
bewijs van technische controle heeft. 

Or. en 

Motivering 

Wanneer de termijn voor de technische controle verstreken is, moet de 
voertuiginschrijvingsinstantie het voertuig kunnen controleren om de verkeersveiligheid te 
garanderen. 
 

Amendement  18 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 4 – lid 4 – alinea 1 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Om aan de voorschriften van punt c) van 
alinea 1 te kunnen voldoen waarborgen 
de lidstaten dat de gedetailleerde 
nationale procedures die zij toepassen 
voor de nationale of individuele 
goedkeuring van voertuigen krachtens 
Richtlijn 2007/46/EG op internet 
gepubliceerd worden. 

Or. en 

 

Amendement  19 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 4 – lid 4 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 bis. De lidstaten erkennen de technische 
keuringen van andere lidstaten 
overeenkomstig Verordening 
2013/xx/EU1. 

 __________________ 
 Voorstel voor een verordening van het 

Europees Parlement en de Raad 
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betreffende de periodieke technische 
controle van motorvoertuigen en 
aanhangwagens en tot intrekking van 
Richtlijn 2009/40/EG (2012/0184(COD)) 

Or. en 

 

Amendement  20 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 4 – lid 5 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 5 bis. Indien een lidstaat de mededeling 
ontvangt dat een voertuig in een andere 
lidstaat is ingeschreven, zoals voorzien in 
lid 5, wordt de inschrijving van het 
voertuig op zijn grondgebied onmiddellijk 
opgeheven overeenkomstig Richtlijn 
2013/xx/EU1. 

 __________________ 
 Voorstel voor een richtlijn van het 

Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van Richtlijn 1999/37/EG van de 
Raad inzake de kentekenbewijzen van 
motorvoertuigen (2012/0185/COD)) 

Or. en 

Motivering 

De verordening dient duidelijk aan te geven dat de lidstaten de andere lidstaten ervan op de 
hoogte stellen dat een voertuig opnieuw is ingeschreven om te voorkomen dat een voertuig in 
twee verschillende lidstaten ingeschreven staat. 
 

Amendement  21 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 4 – lid 5 ter (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 5 ter. Uiterlijk op …* voeren de lidstaten 
een papierloze online-inschrijving van 
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voertuigen via een veilige online-
databank in. De inschrijving gebeurt 
rechtstreeks in de nationale databank van 
de lidstaat waar het voertuig ingeschreven 
is. 

 *PB: Gelieve de datum in te voegen: drie 
jaar na de datum van inwerkingtreding 
van deze verordening. 

Or. en 

Motivering 

Een veilige databank maakt het met behulp van moderne technieken mogelijk een voertuig op 
“papierloze” wijze in te schrijven, omdat alle noodzakelijke documenten en informatie via de 
onderling verbonden databanken (EUCARIS) kunnen worden opgespoord. Papierloze 
inschrijving bespaart tijd en geld voor de Europese burger en wordt beveiligd via 
elektronische controlemechanismen. 
 

Amendement  22 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 4 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 4 bis 
 Keuze van de kentekenplaat 
 1. De lidstaten bieden de mogelijkheid aan 

om een voertuig opnieuw in te schrijven 
met een kentekenplaat in de nationale 
kleuren of de kleuren van de Unie. 

 2. Indien de kentekenplaat wordt 
aangeboden in de kleuren van de Unie, 
bestaat de plaat uit gele cijfers en letters 
tegen een blauwe achtergrond, 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
2411/98 van de Raad. 

 3. De in lid 1 bedoelde keuze laat het recht 
van de lidstaten om hun eigen nationale 
kleurencombinaties te bepalen, onverlet. 

Or. en 
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Motivering 

Voor sommige sectoren, zoals de autoverhuur- en leasebranche, zou het nuttig zijn om over 
de mogelijkheid te beschikken om dezelfde kleur voor de kentekenplaten van hun voertuigen te 
gebruiken. Zo zouden deze bedrijven ervoor kunnen zorgen dat hun wagenpark er identiek 
uitziet. De inschrijving van het voertuig blijft in handen van de lidstaat waar het voertuig 
ingeschreven is. 
 

Amendement  23 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 5 – lid -1 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 -1 bis. De voertuiginschrijvingsinstantie 
weigert een in een andere lidstaat 
ingeschreven voertuig in te schrijven 
wanneer: 

 (a) de inschrijvingsdocumenten van het 
voertuig ontbreken, tenzij de natuurlijke 
of rechtspersoon die het voertuig wil 
inschrijven, duidelijk kan aantonen dat 
hij de houder van het kentekenbewijs is; 

 (b) de in artikel 4, lid 4, bedoelde 
technische controles niet succesvol zijn 
doorlopen; 

 (c) de houder van het kentekenbewijs niet 
in staat is zichzelf te identificeren; 

 (d) de houder van het kentekenbewijs 
geen gewone verblijfplaats zoals bedoeld 
in artikel 3, lid 2, heeft in de lidstaat waar 
hij het voertuig wil laten inschrijven. 

Or. en 

Motivering 

Sommige aspecten zijn dermate belangrijk voor inschrijving dat het iedereen duidelijk zou 
moeten zijn dat een voertuig niet kan worden ingeschreven als het kentekenbewijs ontbreekt, 
als de technische controles niet succesvol zijn doorlopen, als de houder van het 
kentekenbewijs geen bewijs van woonplaats kan overleggen of als de houder van het 
kentekenbewijs niet woonachtig is in de lidstaat waar hij het voertuig wil laten  inschrijven. 
 



 

PR\933447NL.doc 19/38 PE508.284v01-00 

 NL 

Amendement  24 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 5 – lid 1 – letter b bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (b bis) waar van toepassing, indien de 
desbetreffende belasting niet betaald is; 

Or. en 

 

Amendement  25 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 5 – lid 1 – letter c 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) indien de in artikel 4, lid 4, bedoelde 
fysieke controles niet succesvol zijn 
doorlopen; 

Schrappen 

Or. en 

Motivering 

Een met succes doorlopen technische controle dient een strikte voorwaarde te zijn voor 
inschrijving, en is daarom opgenomen in lid -1 bis van dit artikel. 
 

Amendement  26 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 5 – lid 1 – letter d – punt i 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(i) het voertuig is ernstig beschadigd, 
gestolen of vernietigd; 

(i) het voertuig is ernstig beschadigd, 
gestolen, vernietigd of is op frauduleuze 
wijze verkregen; 

Or. en 

Motivering 

"Op frauduleuze wijze verkregen" is toegevoegd om de definitie uit te breiden en te 
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garanderen dat de inschrijving van een voertuig dat op frauduleuze wijze is verkregen, wordt 
geweigerd. 
 

Amendement  27 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 5 – lid 1 – letter d – punt ii 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(ii) de inschrijvingsdocumenten van het 
voertuig zijn gestolen, tenzij de houder 
van kentekenbewijs de eigendom van het 
voertuig duidelijk kan aantonen; 

Schrappen 

Or. en 

Motivering 

Deze mogelijkheid valt onder lid -1 bis van dit artikel. 
 

Amendement  28 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 5 – lid 1 – letter d – punt iii 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(iii) de datum voor het eerstvolgende 
verplichte technisch certificaat is 
verstreken. 

Schrappen 

Or. en 

Motivering 

Dit amendement hangt samen met het amendement op artikel 4. Daarin wordt voorgesteld dat 
de voertuiginschrijvingsinstantie het voertuig aan een technische controle moet kunnen 
onderwerpen wanneer de termijn voor de technische controle verstreken is. 
 

Amendement  29 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 5 – lid 1 – letter d bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (d bis) indien een voertuig niet toegelaten 
is tot een milieuzone in een lidstaat of 
indien een voertuig niet voldoet aan de 
milieunormen zoals voorzien in de 
toepasselijke EU-wetgeving en nationale 
wetgeving, tenzij het gaat om een voertuig 
van historisch belang zoals gedefinieerd 
in Verordening 2012/xx/EU1. 

 __________________ 
 Voorstel voor een verordening van het 

Europees Parlement en de Raad 
betreffende de periodieke technische 
controle van motorvoertuigen en 
aanhangwagens en tot intrekking van 
Richtlijn 2009/40/EG (2012/0184(COD)) 

Or. en 

Motivering 

De lidstaten moeten de herinschrijving van voertuigen die schadelijk zijn voor de 
volksgezondheid en het milieu kunnen weigeren. 
 

Amendement  30 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 5 – lid 1 – letter d ter (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (d ter) indien het voertuig niet verzekerd is 
tegen wettelijke aansprakelijkheid voor 
motorrijtuigen, waar dat een voorwaarde 
voor inschrijving van het voertuig is. 

Or. en 

Motivering 

De wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen draagt in hoge mate bij tot 
de bescherming bij verkeersongevallen en dient dan ook als strikte voorwaarde voor 
inschrijving te gelden. 
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Amendement  31 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 5 – lid 2 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Elke beslissing van een 
voertuiginschrijvingsinstantie om 
inschrijving van een in een andere lidstaat 
ingeschreven voertuig te weigeren, wordt 
naar behoren gemotiveerd. Binnen een 
termijn van één maand na ontvangst van 
de beslissing tot weigering mag de 
belanghebbende de bevoegde 
voertuiginschrijvingsinstantie om 
herziening van die beslissing verzoeken. In 
dat verzoek moeten redenen voor een 
dergelijke herziening worden vermeld. 
Binnen een maand na ontvangst van het 
verzoek bevestigt of herziet de 
voertuiginschrijvingsinstantie haar 
beslissing. 

2. Elke beslissing van een 
voertuiginschrijvingsinstantie om 
inschrijving van een in een andere lidstaat 
ingeschreven voertuig te weigeren, wordt 
naar behoren gemotiveerd en bevat 
informatie over de toepasselijke 
rechtsmiddelen en beroepstermijnen. 
Binnen een termijn van zes weken na 
ontvangst van de beslissing tot weigering 
mag de belanghebbende de bevoegde 
instantie om herziening van die beslissing 
verzoeken. In dat verzoek moeten redenen 
voor een dergelijke herziening worden 
vermeld. Binnen zes weken na ontvangst 
van het verzoek bevestigt of herziet de 
voertuiginschrijvingsinstantie haar 
beslissing. In geval van weigering van 
inschrijving doet de weigerende lidstaat 
informatie over de weigering toekomen 
aan de lidstaat waar het voertuig daarvóór 
was ingeschreven, overeenkomstig artikel 
7. 

Or. en 

Motivering 

Teneinde tot meer samenwerking tussen de lidstaten te komen, dienen de lidstaten elkaar op 
de hoogte te stellen wanneer herinschrijving is geweigerd. 
 

Amendement  32 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 6 – lid 2 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Na ontvangst van het verzoek om een 
tijdelijk kentekenbewijs als bedoeld in 
lid 1, vraagt de 
voertuiginschrijvingsinstantie onverwijld 

2. Na ontvangst van het verzoek om een 
tijdelijk kentekenbewijs als bedoeld in 
lid 1, vraagt de 
voertuiginschrijvingsinstantie onverwijld 
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de in bijlage I voorgeschreven informatie 
rechtstreeks op bij de 
voertuiginschrijvingsinstantie van de 
lidstaat waar het voertuig is ingeschreven, 
in overeenstemming met artikel 7, en 
neemt zij de gegevens op in haar eigen 
register. 

de in bijlage I voorgeschreven informatie 
rechtstreeks op bij de 
voertuiginschrijvingsinstantie van de 
lidstaat waar het voertuig het laatst was 
ingeschreven, in overeenstemming met 
artikel 7, en neemt zij de gegevens op in 
haar eigen register. 

Or. en 

 

Amendement  33 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 6 – lid 3 – letter b bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (b bis) wanneer de persoon die het 
voertuig wil laten inschrijven, zich niet 
kan identificeren. 

Or. en 

 

Amendement  34 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 6 – lid 3 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. Indien een voertuig een tijdelijk 
kentekenbewijs krijgt, voert de lidstaat de 
gegevens van dit voertuig in in het 
officiële elektronische register 
overeenkomstig Bijlage I bij deze 
Verordening en Bijlage I bij Richtlijn 
1999/37/EG van de Raad. 

Or. en 

 

Amendement  35 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 6 – lid 3 ter (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 ter. Het tijdelijke kentekenbewijs dat 
door een lidstaat is afgegeven wordt door 
de overige lidstaten erkend voor de 
identificatie van het voertuig in het 
internationale wegverkeer en voor de 
herinschrijving ervan in een andere 
lidstaat. 

Or. en 

 

Amendement  36 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De voertuiginschrijvingsinstantie van elke 
lidstaat erkent de gegevens die zijn 
opgeslagen in de officiële 
voertuigregisters van de overige lidstaten. 

Or. en 

 

Amendement  37 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 7 – lid 1 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Voor het doel van lid 1 wijzen de 
lidstaten één enkel contactpunt aan dat 
belast is met de uitwisseling van 
informatie over voertuigen en over 
nationale en individuele 
typegoedkeuringskwesties in verband met 
herinschrijving. 

Or. en 
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Motivering 

Er kunnen één of meerdere inschrijvingsinstanties zijn in een lidstaat, maar er moet één enkel 
nationaal contactpunt zijn voor kwesties in verband met grensoverschrijdende inschrijving. 
Daarnaast dient er één enkel nationaal contactpunt voor de uitwisseling van informatie over 
nationale en individuele typegoedkeuringskwesties. Anders wordt het in de praktijk lastig 
voor lidstaten om snel het juiste contactpunt te vinden voor het uitwisselen van informatie 
tussen lidstaten over grensoverschrijdende vraagstukken. 
 

Amendement  38 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 7 – lid 2 – alinea 1 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Voor de toepassing van lid 1 maakt de 
voertuiginschrijvingsinstantie gebruik van 
de in bijlage II beschreven 
softwaretoepassing. 

2. Voor de toepassing van lid 1 maakt de 
voertuiginschrijvingsinstantie gebruik van 
het in bijlage II beschreven Europees 
voertuig- en rijbewijsinformatiesysteem 
(EUCARIS), dat wordt aangepast aan de 
vereisten van deze verordening. 

Or. en 

Motivering 

Er bestaat reeds een volledig operationele softwaretoepassing – het Europees voertuig- en 
rijbewijsinformatiesysteem (EUCARIS) – die door de lidstaten wordt erkend en gebruikt. 
Zoals te zien was tijdens de IMCO-hoorzitting over dit onderwerp wordt EUCARIS reeds 
gebruikt voor herinschrijving. Deze aanpak is effectiever en kostenefficiënter dan de 
invoering van volledig nieuwe systemen. 
 

Amendement  39 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 7 – lid 2 – alinea 2 – inleidende formule 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Alleen voertuiginschrijvingsinstanties 
hebben rechtstreeks toegang tot de 
opgeslagen gegevens die klaar zijn om 
door middel van de softwaretoepassing te 
worden opgevraagd. De 
voertuiginschrijvingsinstanties nemen de 
nodige maatregelen om te voorkomen dat: 

Alleen voertuiginschrijvingsinstanties en 
handhavingsautoriteiten hebben 
rechtstreeks toegang tot de opgeslagen 
gegevens die klaar zijn om door middel 
van de softwaretoepassing te worden 
opgevraagd. De 
voertuiginschrijvingsinstanties nemen de 
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nodige maatregelen om te voorkomen dat: 

Or. en 

Motivering 

Autoriteiten zoals politie en douane (handhavingsautoriteiten) dienen eveneens toegang te 
hebben tot de opgeslagen gegevens die klaar zijn om door middel van de softwaretoepassing 
voor voertuiginschrijving te worden opgevraagd, zodat fraude met herinschrijving 
doeltreffend kan worden tegengegaan. 
 

Amendement  40 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 7 – lid 3 – alinea 5 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Indien blijkt dat onjuiste informatie of niet 
voor verstrekking in aanmerking komende 
informatie is verstrekt, wordt de 
voertuiginschrijvingsinstantie die de 
informatie heeft ontvangen, hiervan 
onmiddellijk in kennis gesteld. De 
informatie wordt gewist of gecorrigeerd 
door de voertuiginschrijvingsinstantie die 
deze heeft ontvangen. 

Indien blijkt dat onjuiste informatie of niet 
voor verstrekking in aanmerking komende 
informatie is verstrekt, wordt de 
voertuiginschrijvingsinstantie die de 
informatie heeft ontvangen, hiervan 
onmiddellijk in kennis gesteld. De 
voertuiginschrijvingsinstantie van de 
lidstaat waar het voertuig het laatst was 
ingeschreven, wist of corrigeert de 
informatie die is ontvangen. 

Or. en 

 

Amendement  41 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 7 – lid 4 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De Commissie stelt 
uitvoeringshandelingen vast om de 
gemeenschappelijke procedures en 
specificaties voor de in lid 2 bedoelde 
softwareapplicatie vast te stellen, 
waaronder het formaat van de 
uitgewisselde gegevens, de technische 
procedures voor elektronische raadpleging 

4. De Commissie stelt 
uitvoeringshandelingen vast om de 
gemeenschappelijke procedures en 
specificaties voor de in lid 2 bedoelde, 
voor de vereisten van deze verordening 
nodige softwareapplicatie vast te stellen, 
waaronder het formaat van de 
uitgewisselde gegevens, de technische 
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van en toegang tot de nationale 
elektronische registers, de 
toegangsprocedures en de 
veiligheidsmechanismen. Die 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
volgens de in artikel 12, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure. 

procedures voor elektronische raadpleging 
van en toegang tot de nationale 
elektronische registers, de 
toegangsprocedures en de 
veiligheidsmechanismen. Die 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
volgens de in artikel 12, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure. 

Or. en 

 

Amendement  42 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 7 – lid 4 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 bis. De Commissie beoordeelt 
regelmatig of de beveiligingsmaatregelen 
met betrekking tot de bescherming van de 
uitgewisselde gegevens toereikend zijn, 
waarbij zij rekening houdt met de 
technologische ontwikkelingen en de 
evoluerende risico's. 

Or. en 

Motivering 

Volgt het advies van de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming van 9 juli 2012. 
 

Amendement  43 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 9 – lid 1 – alinea 1 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten verstrekken de Commissie 
de namen en de contactgegevens van de 
voertuiginschrijvingsinstanties die 
verantwoordelijk zijn voor het beheer van 
de officiële voertuigregisters op hun 
grondgebied en voor de toepassing van 
deze verordening. 

1. De lidstaten verstrekken de Commissie 
de namen en de contactgegevens van de 
nationale contactpunten en 
voertuiginschrijvingsinstanties die 
verantwoordelijk zijn voor het beheer van 
de officiële voertuigregisters op hun 
grondgebied en voor de toepassing van 
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deze verordening. 

Or. en 

 

Amendement  44 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 9 – lid 1 – alinea 2 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Commissie publiceert op haar website 
een lijst van voertuiginschrijvingsinstanties 
en alle aanpassingen van die lijst. 

De Commissie publiceert op haar website 
een lijst van voertuiginschrijvingsinstanties 
en nationale contactpunten en alle 
aanpassingen van die lijst. 

Or. en 

 

Amendement  45 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 9 – lid 2 – letter a 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) de informatie over de inschrijving van 
voertuigen in de lidstaat van de 
desbetreffende instantie; 

(a) de informatie over de procedures voor 
de inschrijving van voertuigen, met 
inbegrip van termijnen, 
weigeringsgronden, relevante documenten 
die nodig zijn voor herinschrijving, en 
relevante rechten van burgers van de 
Unie met betrekking tot herinschrijving, 
in de officiële taal of talen van hun 
lidstaat en in het Engels, Frans of Duits,  
in de lidstaat van de 
voertuiginschrijvingsinstantie; 

Or. en 

Motivering 

Als een burger of rechtspersoon beroep wil aantekenen in verband met herinschrijving 
moeten termijnen, weigeringsgronden en de documenten die nodig zijn voor de 
herinschrijving van tevoren duidelijk bekend zijn. 
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Amendement  46 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 9 – lid 2 – letter b bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (b bis) de voorschriften voor de 
verwerking van gegevens in verband met 
de inschrijving van voertuigen, met 
inbegrip van gegevens over de 
bewaringstermijnen en de noodzakelijke 
informatie als bedoeld in de artikelen 10 
en 11 van Richtlijn 95/46/EG. 

Or. en 

Motivering 

Als een burger of rechtspersoon beroep wil aantekenen in verband met herinschrijving 
moeten termijnen, weigeringsgronden en de documenten die nodig zijn voor de 
herinschrijving van tevoren duidelijk bekend zijn. 
 

Amendement  47 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 9 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 9 bis 
 Beveiliging tegen frauduleus gebruik van 

kentekenplaten 
 1. Bij de inschrijving van een voertuig 

worden dat voertuig en de kentekenplaten 
ervan door de 
voertuiginschrijvingsinstantie voorzien 
van een radiofrequentie-
identificatieplaatje (RFID-tag). 

 2. In geval van verlies van de 
oorspronkelijke kentekenplaten of de 
vervanging van het voertuig door een 
ander voertuig verstrekt de 
voertuiginschrijvingsinstantie nieuwe 
RFID-tags. 

Or. en 
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Motivering 

Teneinde criminaliteit in verband met grensoverschrijdende inschrijvingen te bestrijden 
dienen de lidstaten bij herinschrijving een "tag” (chip) met een radiofrequentie-identificator 
te verstrekken. Op deze manier kunnen de handhavingsautoriteiten altijd controleren of een 
kentekenplaat bij het juiste voertuig hoort. 
 

Amendement  48 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 10 – lid 1– punt 3 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (3 bis) het formaat van de uitgewisselde 
gegevens, de technische procedures, 
toegang tot procedures en 
veiligheidsmechanismen, en het formaat 
en het model van de in artikel 9 bis 
bedoelde RFID-tags. 

Or. en 

 

Amendement  49 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 11 – lid 2 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De in artikel 10 bedoelde bevoegdheid 
om gedelegeerde handelingen vast te 
stellen, wordt aan de Commissie toegekend 
voor onbepaalde tijd met ingang van de 
datum van inwerkingtreding van deze 
verordening. 

2. De in artikel 10 bedoelde bevoegdheid 
om gedelegeerde handelingen vast te 
stellen wordt aan de Commissie toegekend 
voor een termijn van vijf jaar met ingang 
van de datum van inwerkingtreding van 
deze verordening. De Commissie stelt 
uiterlijk drie maanden voor het einde van 
de termijn van vijf jaar een verslag op 
over de bevoegdheidsdelegatie. De 
delegatie van bevoegdheden wordt 
stilzwijgend met termijnen van dezelfde 
duur verlengd, tenzij het Europees 
Parlement of de Raad zich uiterlijk zes 
maanden voor het verstrijken van elke 
termijn tegen deze verlenging verzet. 

Or. en 
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Motivering 

Dit amendement weerspiegelt het standpunt van het Parlement dat de bevoegdheidsdelegatie 
niet voor onbeperkte tijd moet gelden en dat de Commissie verslag moet uitbrengen over de 
wijze waarop zij haar bevoegdheden heeft gebruikt voordat er aan verlenging kan worden 
gedacht. 
 

Amendement  50 

Voorstel voor een verordening 
Bijlage I 
 
Door de Commissie voorgestelde tekst 

Item Geharmonis
eerde codes 

Richtlijn 
1999/37/EG

1. Land van inschrijving -- 
2. Inschrijvingsnummer (A) 
3. Datum van eerste inschrijving van het voertuig (B) 
4. Identificatienummer(s) van het kentekenbewijs / de kentekenbewijzen -- 
5. Naam van de instantie die het kentekenbewijs heeft afgegeven -- 
6. Voertuig: merk (D.1) 
7. Voertuig: type 
- Variant (indien van toepassing) 
- Versie (indien van toepassing) 

(D.2) 

8. Voertuig: handelsnaam of –namen (D.3) 
9. Voertuigidentificatienummer (VIN) (E) 
10. Massa: technisch toelaatbare maximummassa in beladen toestand, behalve voor 
motorfietsen 

(F.1) 

11. Massa: toelaatbare maximummassa in beladen toestand van het voertuig in 
gebruik in de lidstaat van inschrijving 

(F.2) 

12. Massa van het voertuig met carrosserie en, in geval van een trekker van een 
andere categorie dan categorie M1, met koppelinrichting 

(G) 

13. Geldigheidsduur van de inschrijving, indien niet onbeperkt (H) 
14. Datum van de inschrijving waarop dit kentekenbewijs betrekking heeft (I) 
15. Nummer van de typegoedkeuring (indien beschikbaar) (K) 
16. Aantal assen (L) 
17. Wielbasis (in mm) (M) 
18. Voor voertuigen met een toelaatbare totale massa van meer dan 3500 kg de 
verdeling van de technisch toelaatbare maximummassa in beladen toestand over de 
assen: as 1 (in kg) 

(N.1) 

19. Voor voertuigen met een toelaatbare totale massa van meer dan 3500 kg de 
verdeling van de technisch toelaatbare maximummassa in beladen toestand over de 
assen: as 2 (in kg), indien van toepassing 

(N.2) 

20. Voor voertuigen met een toelaatbare totale massa van meer dan 3500 kg de (N.3) 
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verdeling van de technisch toelaatbare maximummassa in beladen toestand over de 
assen: as 3 (in kg), indien van toepassing 
21. Voor voertuigen met een toelaatbare totale massa van meer dan 3500 kg de 
verdeling van de technisch toelaatbare maximummassa in beladen toestand over de 
assen: as 4 (in kg), indien van toepassing 

(N.4) 

22. Voor voertuigen met een toelaatbare totale massa van meer dan 3500 kg de 
verdeling van de technisch toelaatbare maximummassa in beladen toestand over de 
assen: as 5 (in kg), indien van toepassing 

(N.5) 

23. Technisch toelaatbare getrokken maximummassa van de aanhangwagen: geremd 
(in kg) 

(O.1) 

24. Technisch toelaatbare getrokken maximummassa van de aanhangwagen: 
ongeremd (in kg) 

(O.2) 

25. Motor: inhoud (in cm3) (P.1) 
26. Motor: nettomaximumvermogen (in kW) (indien beschikbaar) (P.2) 
27. Motor: brandstoftype of vermogensbron (P.3) 
28. Motor: nominaal toerental (in min-1) (P.4) 
29. Identificatienummer van de motor (P.5) 
30. Verhouding vermogen/massa (in kW/kg) (uitsluitend voor motorfietsen) (Q) 
31. Kleur van het voertuig (R)  
32. Passagierscapaciteit: aantal zitplaatsen, inclusief zitplaats van de bestuurder (S.1) 
33. Passagierscapaciteit: aantal staanplaatsen (indien van toepassing) (S.2) 
34. Maximumsnelheid (in km/h) (T) 
35. Geluidsniveau: stationary (in dB(A)) (U.1) 
36. Geluidsniveau: toerental van de motor (in min-1) (U.2) 
37. Geluidsniveau: drive-by (in dB(A)) (U.3) 
38. Uitlaatgassen: CO (in g/km of g/kWh) (V.1) 
39. Uitlaatgassen: HC (in g/km of g/kWh) (V.2) 
40. Uitlaatgassen: NOx (in g/km of g/kWh) (V.3) 
41. Uitlaatgassen: HC + NOx (in g/km) (V.4) 
42. Uitlaatgassen: deeltjes voor diesel (in g/km of g/kWh) (V.5) 
43. Uitlaatgassen: gecorrigeerde absorptiecoëfficiënt voor diesel (in min-1) (V.6) 
44. Uitlaatgassen: CO2 (in g/km) (V.7) 
45. Uitlaatgassen: gecombineerd brandstofverbruik (in l/100 km) (V.8) 
46. Uitlaatgassen: vermelding van de milieuklasse van de EG-goedkeuring: 
vermelding van de toepasselijke versie overeenkomstig Richtlijn 70/220/EEG en 
Richtlijn 88/77/EEG 

(V.9) 

47. Inhoud van de brandstoftank(s) (in liters) (W) 
48. Datum van de laatste technische keuring -- 
49. Datum van de eerstvolgende technische keuring -- 
50. Aantal afgelegde kilometers (indien beschikbaar) -- 
51. Voertuig vernietigd (ja/neen) -- 
52. Datum van afgifte van het certificaat van vernietiging1  
 

-- 

53. Instelling of onderneming die het certificaat van vernietiging afgeeft  -- 

                                                 
1 Als bedoeld in Richtlijn 2000/53/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 september 2000 
betreffende autowrakken (PB L 269 van 21.10.2000, blz. 34), zoals gewijzigd.  
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54. Reden voor vernietiging -- 
55. Voertuig gestolen (ja/neen) -- 
56. Gestolen kentekenbewijs en/of kentekenplaten (ja/neen) -- 
57. Inactieve inschrijving -- 
58. Inschrijving geschorst -- 
59. Wijziging van inschrijvingsnummer -- 
60. Technische keuring noodzakelijk na ongeval met ernstige schade -- 
61. Bijkomende tests noodzakelijk na wijziging of modificatie van een van de punten 
9 tot en met 47  

 

 
 
Amendement 

Item Geharmo
niseerde 

codes 
Richtlijn 
1999/37/E

G 
1. Land van inschrijving -- 
2. Inschrijvingsnummer (A) 
3. Datum van eerste inschrijving van het voertuig (B) 
4. Identificatienummer(s) van het kentekenbewijs / de kentekenbewijzen -- 
4 bis. Ingeschreven houder (B) 
4 ter. Ingeschreven financieel belang (indien van toepassing) -- 
5. Naam van de instantie die het kentekenbewijs heeft afgegeven -- 
6. Voertuig: merk (D.1) 
7. Voertuig: type 
- Variant (indien van toepassing) 
- Versie (indien van toepassing) 

(D.2) 

8. Voertuig: handelsnaam of -namen (D.3) 
9. Voertuigidentificatienummer (VIN) (E) 
10. Massa: technisch toelaatbare maximummassa in beladen toestand, behalve voor 
motorfietsen 

(F.1) 

11. Massa: toelaatbare maximummassa in beladen toestand van het voertuig in 
gebruik in de lidstaat van inschrijving 

(F.2) 

12. Massa van het voertuig met carrosserie en, in geval van een trekker van een 
andere categorie dan categorie M1, met koppelinrichting 

(G) 

13. Geldigheidsduur van de inschrijving, indien niet onbeperkt (H) 
13 bis. Certificaat van overeenstemming (H) 
14. Datum van de inschrijving waarop dit kentekenbewijs betrekking heeft (I) 
15. Nummer van de typegoedkeuring (indien beschikbaar) (K) 
16. Aantal assen (L) 
17. Wielbasis (in mm) (M) 
18. Voor voertuigen met een toelaatbare totale massa van meer dan 3500 kg de 
verdeling van de technisch toelaatbare maximummassa in beladen toestand over de 
assen: as 1 (in kg) 

(N.1) 
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19. Voor voertuigen met een toelaatbare totale massa van meer dan 3500 kg de 
verdeling van de technisch toelaatbare maximummassa in beladen toestand over de 
assen: as 2 (in kg), indien van toepassing 

(N.2) 

20. Voor voertuigen met een toelaatbare totale massa van meer dan 3500 kg de 
verdeling van de technisch toelaatbare maximummassa in beladen toestand over de 
assen: as 3 (in kg), indien van toepassing 

(N.3) 

21. Voor voertuigen met een toelaatbare totale massa van meer dan 3500 kg de 
verdeling van de technisch toelaatbare maximummassa in beladen toestand over de 
assen: as 4 (in kg), indien van toepassing 

(N.4) 

22. Voor voertuigen met een toelaatbare totale massa van meer dan 3500 kg de 
verdeling van de technisch toelaatbare maximummassa in beladen toestand over de 
assen: as 5 (in kg), indien van toepassing 

(N.5) 

23. Technisch toelaatbare getrokken maximummassa van de aanhangwagen: geremd 
(in kg) 

(O.1) 

24. Technisch toelaatbare getrokken maximummassa van de aanhangwagen: 
ongeremd (in kg) 

(O.2) 

25. Motor: inhoud (in cm3) (P.1) 
26. Motor: nettomaximumvermogen (in kW) (indien beschikbaar) (P.2) 
27. Motor: brandstoftype of vermogensbron (P.3) 
28. Motor: nominaal toerental (in min-1) (P.4) 
29. Identificatienummer van de motor (P.5) 
30. Verhouding vermogen/massa (in kW/kg) (uitsluitend voor motorfietsen) (Q) 
31. Kleur van het voertuig (R)  
32. Passagierscapaciteit: aantal zitplaatsen, inclusief zitplaats van de bestuurder (S.1) 
33. Passagierscapaciteit: aantal staanplaatsen (indien van toepassing) (S.2) 
34. Maximumsnelheid (in km/h) (T) 
35. Geluidsniveau: stationair (in dB(A)) (U.1) 
36. Geluidsniveau: toerental van de motor (in min-1) (U.2) 
37. Geluidsniveau: drive-by (in dB(A)) (U.3) 
38. Uitlaatgassen: CO (in g/km of g/kWh) (V.1) 
39. Uitlaatgassen: HC (in g/km of g/kWh) (V.2) 
40. Uitlaatgassen: NOx (in g/km of g/kWh) (V.3) 
41. Uitlaatgassen: HC + NOx (in g/km) (V.4) 
42. Uitlaatgassen: deeltjes voor diesel (in g/km of g/kWh) (V.5) 
43. Uitlaatgassen: gecorrigeerde absorptiecoëfficiënt voor diesel (in min-1) (V.6) 
44. Uitlaatgassen: CO2 (in g/km) (V.7) 
45. Uitlaatgassen: gecombineerd brandstofverbruik (in l/100 km) (V.8) 
46. Uitlaatgassen: vermelding van de milieuklasse van de EG-goedkeuring: 
vermelding van de toepasselijke versie overeenkomstig Richtlijn 70/220/EEG en 
Richtlijn 88/77/EEG 

(V.9) 

47. Inhoud van de brandstoftank(s) (in liters) (W) 
48. Datum van de laatste technische keuring -- 
49. Datum van de eerstvolgende technische keuring -- 
50. Aantal afgelegde kilometers (indien beschikbaar) -- 
51. Voertuig vernietigd (ja/neen) -- 
52. Datum van afgifte van het certificaat van vernietiging1  -- 
53. Instelling of onderneming die het certificaat van vernietiging afgeeft  -- 
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54. Reden voor vernietiging -- 
55. Voertuig gestolen (ja/neen) -- 
56. Gestolen kentekenbewijs en/of kentekenplaten (ja/neen) -- 
57. Inactieve inschrijving -- 
58. Inschrijving geschorst -- 
59. Wijziging van inschrijvingsnummer -- 
59 bis. Voertuig vermist (ja/nee) -- 
60. Technische keuring noodzakelijk na ongeval met ernstige schade -- 
61. Bijkomende tests noodzakelijk na wijziging of modificatie van een van de punten 
9 tot en met 47  

 

61 bis. Voertuig uitgevoerd (ja/nee)  
61 ter. Datum van afgifte van tijdelijk kentekenbewijs  
61 quater. Kilometerstand bij afgifte van tijdelijk kentekenbewijs  

 

Or. en 

Motivering 

Met betrekking tot 4 ter: Bij sommige vormen van leasing gaat het eigendomsrecht over op 
degene die het voertuig leaset.  Gedurende de leasingperiode is de bestuurder echter niet 
gerechtigd om het voertuig opnieuw in te schrijven. In lidstaten waar dergelijke producten 
worden aangeboden, wordt de partij die een "financieel belang" heeft, ingeschreven. Met 
betrekking tot 13 bis: De invoer of uitvoer van voertuigen is niet mogelijk zonder certificaat 
van overeenstemming. Met betrekking tot 50: De lidstaten dienen gegevens uit te wisselen 
over de kilometerstand van een voertuig bij herinschrijving, teneinde fraude te bestrijden. Met 
betrekking tot 59 bis: Lease- of huurvoertuigen staan over het algemeen niet te boek als 
“gestolen”. De meeste politiediensten gebruiken als classificatie de term “vermist”. 

Amendement  51 
Voorstel voor een verordening 
Bijlage 2 – punt 1 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De uitwisseling van informatie vindt 
plaats via interoperabele elektronische 
middelen zonder uitwisseling van gegevens 
waarbij andere gegevensbestanden 
betrokken zijn. Deze informatie-
uitwisseling moet op een kosteneffectieve 
en veilige manier verlopen en moet de 
veiligheid en de bescherming van de 
overgedragen gegevens garanderen, 
waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt 

1. De uitwisseling van informatie vindt 
plaats via interoperabele elektronische 
middelen zonder uitwisseling van gegevens 
waarbij andere gegevensbestanden 
betrokken zijn. Deze informatie-
uitwisseling moet op een kosteneffectieve 
en veilige manier verlopen en moet de 
veiligheid en de bescherming van de 
overgedragen gegevens garanderen, 
waarbij gebruik wordt gemaakt van 
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gemaakt van reeds bestaande 
softwaretoepassingen. 

EUCARIS. 

Or. en 

Motivering 

Er bestaat reeds een volledig operationele softwaretoepassing – het Europees voertuig- en 
rijbewijsinformatiesysteem (EUCARIS) – die ook al door de lidstaten wordt gebruikt, zoals 
tijdens de IMCO-hoorzitting over dit onderwerp te zien was. Deze aanpak is effectiever en 
kostenefficiënter dan de invoering van volledig nieuwe systemen. 
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TOELICHTING 

De rapporteur acht het voorstel voor een verordening tot vereenvoudiging van de 
overbrenging van in een andere lidstaat ingeschreven motorvoertuigen binnen de interne 
markt een goede zaak en een uitstekend uitgangspunt, en steunt de inspanningen om op EU-
niveau een juridisch kader voor de herinschrijving van voertuigen tot stand te brengen. De 
rapporteur staat echter op het standpunt dat zowel de doelstellingen als de inhoud van de 
voorgestelde verordening verder verduidelijkt kunnen worden en is van mening dat de 
wetgevers de algehele reikwijdte van het voorstel grondig moeten overwegen. Alleen dan kan 
de herinschrijving van voertuigen in de Europese Unie volledig operationeel worden.  
 
In 2011 werd het invoeren van een voertuig naar een ander land genoemd als een van de 20 
belangrijkste problemen van de burgers wat hindernissen op de interne markt betrof. De 
rapporteur streeft er dan ook naar de formaliteiten voor de herinschrijving van een voertuig in 
een andere EU-lidstaat tot een minimum te beperken en tegelijk tot nauwere samenwerking 
tussen de voertuiginschrijvingsinstanties te komen. De belangrijkste doelstelling van het 
voorstel is te waarborgen dat een voertuig daar wordt ingeschreven waar het normaal 
gesproken gebruikt wordt. Om fraude en belastingontwijking te voorkomen wil de rapporteur 
garanderen dat internationaal opererende bedrijven hun voertuigen niet in één lidstaat 
inschrijven en deze dan in een andere lidstaat gebruiken.  
 
Het voorstel komt ten goede aan personen die in een ander land een tweedehandsauto kopen 
of verkopen, aangezien zij niet langer verplicht zijn een nieuwe technische keuring te laten 
uitvoeren; deze zou door de lidstaten wederzijds erkend moeten worden. Met het oog op 
grotere verkeersveiligheid maakt de rapporteur een onderscheid tussen verplichte en optionele 
gronden voor het weigeren van herinschrijving. Indien een voertuig niet verzekerd is, kan 
herinschrijving van het voertuig geweigerd worden. 
 
Vaak worden burgers geconfronteerd met problemen als zij een tijdelijk kentekenbewijs 
gebruiken om een voertuig van de ene naar de andere lidstaten over te brengen. Deze 
problemen moeten worden aangepakt. Bovendien is de rapporteur van mening dat burgers en 
bedrijven de keuze moet worden geboden tussen de nationale kleuren voor kentekenplaten en 
die van de Unie, zodat de platen er uniform uitzien, terwijl de registratie nationaal blijft. 
 
Voor de rapporteur staan technologische vooruitgang en kostenefficiëntie voorop. Dit 
betekent dat de uitwisseling van informatie over voertuiginschrijvingsgegevens langs 
elektronische weg moet gebeuren, via het bestaande systeem EUCARIS – het Europees 
voertuig- en rijbewijsinformatiesysteem –, dat reeds door de meerderheid van de lidstaten 
wordt gebruik. Het gebruik van EUCARIS helpt niet alleen het inschrijvingsproces te 
stroomlijnen, maar ook autodiefstal en registratiefraude te bestrijden. Bij zijn voorstel om 
elektronische middelen in te zetten voor de herinschrijving van voertuigen schenkt de 
rapporteur grote aandacht aan het aspect gegevensbescherming. Om deze reden zullen 
veiligheidsmaatregelen in verband met gegevensbescherming regelmatig moeten worden 
beoordeeld en gemoderniseerd. 
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Tot slot stelt de rapporteur wat het frauduleuze gebruik van kentekenplaten betreft voor de 
kentekenplaten en het voertuig uit te rusten met een "tag" (chip) die een radiofrequentie-
identificator bevat.  
 
 


