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Betreft: Verzoekschrift 1514/2008, ingediend door Boris Galonske (Duitse nationaliteit), 
over vermeende schendingen van het EG-beginsel van het vrije verkeer van 
goederen

1. Samenvatting van het verzoekschrift 

Indiener, een Duitse burger die momenteel in Zwitserland woont, is van mening dat de 
douaneregelingen van de EU niet stroken met het beginsel van het vrije verkeer van goederen 
aangezien zijn vrouw de EU niet binnen mocht met de gezinsauto die Zwitserse 
nummerplaten heeft. Indiener voert aan dat de auto in Duitsland werd gekocht en dat hij de 
nummerplaten moest veranderen toen hij voor zijn werk naar Zwitserland verhuisde. Hij 
meent dat het recht van zijn vrouw op vrij verkeer ook geschonden is. Volgens indiener 
zouden burgers van de EU die buiten de EU wonen, gediscrimineerd worden in vergelijking 
met EU-burgers die in de EU wonen aangezien het recht op eigendom van de eerste groep 
beperkt is. Indiener vraagt het Europees Parlement om deze toestand recht te zetten.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 16 maart 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 1 september 2009.

De Commissie wil er allereerst op wijzen dat in het verzoekschrift belangrijke feiten 
ontbreken. Zo geeft indiener niet aan om welke redenen diens gezin de EU niet binnen mocht. 
Er worden enkele vage verwijzingen naar de "douaneregelingen van de EU" gemaakt, maar 
dat is ontoereikend om de Commissie in staat te stellen te beoordelen of de lidstaat dan wel 
lidstaten in kwestie (die niet bij de naam wordt/worden genoemd) de communautaire 
douanewetgeving heeft/hebben geschonden. Het verzoekschrift verschaft evenmin
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opheldering over de vraag of indiener verwijst naar een verhuizing van de auto (herinvoer) 
met het gezin van Zwitserland naar de EG (weigering om douanevrijstelling toe te kennen 
voor goederen in geval van verhuizing of voor goederen die terugkeren naar de EU) of slechts 
naar een tijdelijke toelating van de auto in geval van een uitstapje of vakantie. 

Het is waarschijnlijk dat indiener "tijdelijke invoer" bedoelt. Wat het gebruik voor particuliere 
doeleinden van een vervoermiddel door een in het douanegebied van de Gemeenschap 
gevestigde natuurlijke persoon (hetgeen het geval lijkt te zijn in het geval van de vrouw van 
indiener) betreft stelt artikel 560 van de bepalingen van het communautaire douanewetboek 
dat deze personen volledige vrijstelling van rechten bij invoer genieten bij tijdelijk incidenteel 
gebruik voor particuliere doeleinden van vervoermiddelen, in opdracht van de 
vergunninghouder die zich ten tijde van dit gebruik in de Gemeenschap bevindt.

Ook indien de auto niet voldoet aan de vereisten van deze bepalingen, wordt vrijstelling 
verleend wanneer de auto incidenteel wordt ingevoerd voor een periode van ten hoogste drie 
maanden of in bijzondere omstandigheden zonder economische gevolgen (artikel 578 van de 
bepalingen van het communautaire douanewetboek). De vereisten voor het toestaan van een 
tijdelijke invoer zijn in overeenstemming met de Overeenkomst van Istanboel, waarbij zowel 
de EG als Zwitserland partij zijn. 

Gezien het feit dat de auto naar zeggen van indiener in Duitsland werd gekocht en de 
nummerplaten na de verhuizing van indiener naar Zwitserland werden veranderd, mag 
worden aangenomen dat de auto in vrij verkeer was in de Gemeenschap. In dit geval had de 
auto als terugkerend goed in het vrije verkeer kunnen worden gebracht (artikel 185 van het 
communautair douanewetboek), ook met Zwitserse nummerplaten; het ongeldige Duitse 
registratiedocument ("Fahrzeugbrief") kon als bewijs worden gebruikt dat de auto in vrij 
verkeer was. 

Conclusies

Gezien deze juridische overwegingen en gelet op de douanewetgeving had de vrouw van 
klager geen moeilijkheden mogen ondervinden bij het verlaten van Zwitserland met haar auto. 
De communautaire douanewetgeving verzet zich niet tegen haar terugkeer naar het 
douanegebied van de Gemeenschap onder de bovengenoemde voorwaarden. Niettemin duidt 
niets in het verzoekschrift erop dat de weigering is gebaseerd op douanerechtelijke gronden. 
Derhalve is de Commissie van mening dat, indien er niets verandert, het verzoekschrift 
onvoldoende informatie bevat om nader onderzoek mogelijk te maken. De diensten van de 
Commissie zijn niettemin bereid om deze zaak opnieuw in behandeling te nemen – hetzij in 
het licht van de douanewetgeving van de Gemeenschap, hetzij in het licht van een andere 
communautaire wetgeving – als het Parlement meer substantiële feiten van indiener weet te 
verkrijgen. 


