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Betreft: Verzoekschrift 1173/2009, ingediend door S.A. (Franse nationaliteit), over 
vermeende schending van de beginselen van de EU inzake de interne markt 
door de Belgische autoriteiten

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster maakt bezwaar tegen het Koninklijk Besluit van 20 juli 2001, dat voorschrijft dat 
inwoners van België de voertuigen die zij in België willen gebruiken, moeten laten 
registreren, zelfs als deze voertuigen reeds in het buitenland geregistreerd staan. Indienster 
wijst erop dat deze bepaling ook van toepassing is op personen die een tweede woning in 
België hebben, omdat zij doordeweeks in internationale of EU-instellingen in Brussel werken, 
maar hun hoofdverblijf buiten België hebben. Indienster meent dat de kwantitatieve 
bepalingen inzake de bepaling van de verblijfplaats in Richtlijn 83/182/EEG van de Raad 
betreffende de belastingvrijstellingen bij de tijdelijke invoer van bepaalde vervoermiddelen 
binnen de Gemeenschap niet doorslaggevend mogen zijn voor de betreffende groep. Zij 
verwijst in dit verband naar het arrest van het Hof in zaak C-262/99 (Paraskevas Louloudakis 
tegen Elliniko Dimosio), waarin het Hof oordeelde dat artikel 7, lid 1 aldus moet worden 
uitgelegd, dat wanneer een persoon zowel persoonlijke als beroepsmatige bindingen in twee 
lidstaten heeft, zijn gewone verblijfplaats, die wordt bepaald in het kader van een algemene 
beoordeling op basis van alle relevante feitelijke elementen, de plaats is waar het permanente 
centrum van zijn belangen is gelegen, en dat ingeval die beoordeling het niet mogelijk maakt 
vast te stellen waar dit centrum is gelegen, voorrang moet worden gegeven aan de 
persoonlijke bindingen. Indienster verzoekt derhalve het Europees Parlement om op te treden 
tegen de Belgische autoriteiten en ervoor te zorgen dat de EU-wetgeving op de juiste wijze 
wordt gehandhaafd.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 27 november 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
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(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 11 mei 2010.

Indienster verwijst naar de situatie op het gebied van belasting en registratie van voertuigen 
van personen die in het kader van hun werk in België aanwezig zijn (met name in verband 
met de Europese instellingen), maar hun hoofdverblijf in een andere lidstaat van de Europese 
Unie hebben. 

Zij reageert op artikelen die zouden zijn verscheden betreffende bepaalde controles die de 
Belgische politie op dit gebied zou hebben uitgevoerd, waarbij zij echter vermeldt niet van de 
precieze details op de hoogte te zijn. 

Zij meent dat de Belgische wetgeving in strijd zou kunnen zijn met het recht van de Europese 
Unie, met name met Richtlijn 83/182/EEG van de Raad van 28 maart 1983 betreffende 
belastingvrijstellingen bij de tijdelijke invoer van bepaalde vervoermiddelen binnen de 
Gemeenschap, rekening houdend met het door de Belgische autoriteiten gehanteerde begrip 
"verblijfplaats".

Zij noemt de bepaling van het Belgisch recht (artikel 3, lid 1 van het Koninklijk besluit van 20 
juli 2001 betreffende de registratie van voertuigen) dat voorschrijft dat inwoners van België 
de voertuigen die zij in België willen gebruiken, moeten laten registreren. Deze registratie 
brengt de verplichting om de verkeersbelasting in België te betalen met zich mee.

Voor het bepalen van de verblijfplaats van een persoon gaan de Belgische autoriteiten uit van 
de bepalingen die van toepassing zijn op het gebied van inschrijving in de bevolkingsregisters 
(artikel 16, lid 1 van het Koninklijk Besluit van 16 juli 1992 betreffende de 
bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister). 

Indienster meent dat het door de Belgische autoriteiten gehanteerde begrip "verblijfplaats" 
gebaseerd is op een puur kwantitatieve benadering (op basis van het aantal in België 
doorgebrachte dagen), en dat een dergelijke benadering te streng en in strijd is met het recht 
van de Europese Unie. 

Indienster verwijst met name naar de manier waarop het Hof van Justitie het begrip "normale
verblijfplaats" interpreteert in haar arrest van 12 juli 2001 in zaak C-262/99 (Paraskevas 
Louloudakis). Zij meent dat de normale verblijfplaats, op basis van het standpunt dat het Hof 
van Justitie in deze zaak heeft ingenomen, moet worden beschouwd als de plaats waar het 
permanente centrum van de belangen van de betrokkene is gelegen, en dat de kwantitatieve 
factor niet doorslaggevend mag zijn. 

a) Algemene rechtssituatie van de Europese Unie

De Commissie wijst er in de eerste plaats op dat de registratiebelasting op voertuigen in het 
algemeen niet is onderworpen aan een harmonisatie op het niveau van het recht van de 
Europese Unie. Elke lidstaat is krachtens het subsidiariteitsbeginsel vrij de belastingen te 
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heffen die hij wil, uiteraard onder het voorbehoud dat de algemene beginselen van het 
Verdrag worden geëerbiedigd. 

De Commissie, die deze situatie als volstrekt onbevredigend beschouwt, heeft op 5 juli 2005 
een voorstel voor een richtlijn (COM/2005/261/final) ingediend, dat voorziet in de 
herstructurering van belastingsystemen voor personenauto´s in de lidstaten. 

In de huidige wetgeving van de Europese Unie beperken twee richtlijnen van de Raad de 
lidstaten in hun recht verbruiksbelastingen op voertuigen te heffen: 

 Richtlijn 83/183/EEG van de Raad van 28 maart 1983 betreffende 
belastingvrijstellingen bij de definitieve invoer uit een lidstaat van persoonlijke 
goederen door particulieren; 

 Richtlijn 83/182/EEG van de Raad van 28 maart 1983 betreffende 
belastingvrijstellingen bij de tijdelijke invoer van bepaalde vervoermiddelen binnen de 
Gemeenschap. 

De door indienster genoemde Richtlijn 83/182/EEG voorziet onder bepaalde omstandigheden 
in belastingvrijstellingen bij de tijdelijke invoer uit een andere lidstaat van motorrijtuigen
voor particulier gebruik. 

Deze belastingvrijstellingen worden verleend voor een aaneengesloten duur van maximaal zes 
maanden per periode van twaalf maanden, en zijn gebonden aan de voorwaarde dat de 
particulier die de goederen invoert zijn "normale verblijfplaats" heeft in andere lidstaat dan 
die van de tijdelijke invoer.

Artikel 7. Lid 1 van de richtlijn bepaalt het begrip "normale verblijfplaats" als volgt, in het 
bijzonder: "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 tussen hemzelf en de plaats waar hij woont blijken". Er wordt ook in bepaald dat in 
het geval van iemand "die zijn beroepsmatige bindingen op een andere plaats heeft dan zijn 
persoonlijke bindingen en daardoor afwisselend verblijft op verschillende plaatsen gelegen in 
twee of meer lidstaten", de normale verblijfplaats "evenwel wordt geacht zich op dezelfde 
plaats te bevinden als zijn persoonlijke bindingen , op voorwaarde dat hij daar op geregelde 
tijden terugkeert ".  

Het Hof van Justitie had zich in voornoemd arrest Louloudakis uit te spreken over de bepaling 
van de normale verblijfplaats van iemand die zowel beroepsmatige als persoonlijke bindingen 
heeft in twee lidstaten, wat een bijzonder geval is dat niet expliciet wordt vermeld in artikel 7, 
lid 1. Het Hof heeft naar aanleiding hiervan (punt 60) geoordeeld dat "artikel 7, lid 1 van de 
richtlijn in die zin moet worden geïnterpreteerd dat wanneer een persoon zowel persoonlijke 
als beroepsmatige bindingen in twee lidstaten heeft, zijn gewone verblijfplaats, die wordt 
bepaald in het kader van een algemene beoordeling op basis van alle relevante feitelijke 
elementen, de plaats is waar het permanente centrum van zijn belangen is gelegen, en dat 
ingeval die beoordeling het niet mogelijk maakt vast te stellen waar dit centrum is gelegen, 
voorrang moet worden gegeven aan de persoonlijke bindingen".
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b) Beoordeling van de zaak die onderwerp is van het verzoekschrift

De Commissie merkt op dat de bepaling van iemands verblijfplaats een feitelijke kwestie is 
die in sommige gevallen ingewikkeld kan zijn en wordt vastgesteld in de beoordeling van de 
nationale overheden, onder toezicht van rechtbanken. Het Hof van Justitie heeft in een recent 
arrest van 7 juni 2007 (zaak C-156/04) aangegeven dat, voor wat betreft de bepaling van de 
normale verblijfplaats van een Europees staatsburger, "het in de eerste plaats aan de 
bevoegde administratieve autoriteiten van de lidstaten is om alle relevante feiten waardoor 
elk concreet geval wordt gekenmerkt, te beoordelen en te wegen (…)." (punt 46). 

De Commissie benadrukt dat er bij haar geen klachten zijn ingediend, noch dat zij op de 
hoogte is van een concreet en gedocumenteerd geval van vermoedelijke overtreding van 
voornoemde Richtlijn 83/182/EEG, met betrekking tot België en de kwestie die in het 
verzoekschrift ter sprake is gebracht. Indienster zelf erkent niet op de hoogte te zijn van de 
precieze feiten. 

De Commissie beschikt niet over elementen op basis waarvan kan worden vastgesteld dat de 
Belgische autoriteiten in deze kwestie een bijzonder restrictieve handelwijze hebben 
gehanteerd die in het bijzonder heeft geleid tot uitsluiting van de fiscale vrijstelling voor 
tijdelijke invoer zoals voorzien in Richtlijn 83/182/EEG van personen die zouden vallen 
onder een geval van toepassing van deze bepalingen. 

Wat betreft de definitie van het begrip "verblijfplaats" zoals voorzien door de Belgische 
teksten en aangeklaagd door indienster, constateert de Commissie dat deze definitie, die niet 
specifiek is voor de kwestie van voertuigregistratie (of voor overeenkomende belastingen), 
voortkomt uit een verklaring die de betreffende persoon bij de gemeente heeft ingediend en 
rekening houdt met de feitelijke situatie en meerdere criteria aangaande de zowel 
beroepsmatige als persoonlijke bindingen van deze persoon. De nationale bepaling (artikel 16, 
lid 1 van het Koninklijk Besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het 
vreemdelingenregister) wordt namelijk op de volgende manier omschreven: "De bepaling van 
de hoofdverblijfplaats is gebaseerd op een feitelijke situatie, dat wil zeggen de vaststelling 
van een effectief verblijf in een gemeente gedurende het grootste deel van het jaar. Deze 
vaststelling gebeurt op basis van verschillende elementen zoals de plaats waarheen de 
betrokkene gaat na zijn beroepsbezigheden, de plaats waar de kinderen naar school gaan, de 
arbeidsplaats, het energieverbruik en de telefoonkosten, het gewone verblijf van de 
echtgenoot of van andere leden van het huishouden". 

Wat betreft het in aanmerking nemen van het aantal op Belgisch grondgebied doorgebrachte 
dagen, merkt de Commissie op dat dit concept in beginsel niet vreemd is aan de toepassing 
van Richtlijn 83/182/EEG. Daar het immers de bepaling van de verblijfplaats betreft, voorziet 
voornoemd artikel 7, lid 1 in de mogelijkheid om te verwijzen naar de "plaats waar een 
persoon gewoonlijk verblijft" (zie de hierboven genoemde verschillende criteria). In geval van 
beroepsmatige bindingen die zich op een andere plaats dan die van de persoonlijke bindingen 
bevinden, wordt de normale verblijfplaats geacht zich op de plaats van zijn persoonlijke 
bindingen te bevinden. Deze bindingen moeten echter worden vastgesteld en het is zoals de 
richtlijn uitdrukkelijk voorschrijft een vereiste dat de persoon "daar op geregelde tijden 
terugkeert". 
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Bovendien wijst de Commissie erop dat Richtlijn 83/182/EEG een beperkte werkingssfeer 
heeft en in elk geval slechts kan gelden in geval van "tijdelijke" invoer. Zo biedt de richtlijn 
geen bescherming aan een persoon, zelf niet verblijvend in de zin van de richtlijn, die een 
voertuig in België invoert voor een periode langer dan zes maanden per periode van twaalf
maanden, bijvoorbeeld omdat hij daar het hele jaar of het grootste gedeelte van het jaar werkt. 

Bij gebrek aan informatie over een eventuele restrictieve handelwijze van de Belgische 
autoriteiten, is de Commissie van mening dat de in het verzoekschrift genoemde elementen op 
zichzelf niet toereikend zijn om te concluderen dat er sprake is van een overtreding van het 
recht van de Europese Unie. 

Conclusies

Uit de door indienster ter sprake gebrachte situatie blijkt op basis van de beschikbare 
informatie niet dat er sprake is van bewezen overtreding van het bestaande recht van de 
Europese Unie.


