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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1345/2010, ingediend door Paul McColgan (Ierse nationaliteit), 
namens de campagne "Abolish VRT", over problemen met de registratie van 
voertuigen in een grensoverschrijdende situatie tussen het Verenigd Koninkrijk en 
Ierland

Verzoekschrift 1357/2010, ingediend door Ryan Stewart (Ierse nationaliteit), 
namens de campagne "Abolish VRT", over de verwarrende situatie rond de 
voertuigenregistratie waar Ierse studenten die in het Verenigd Koninkrijk studeren 
mee worden geconfronteerd

1. Samenvatting van verzoekschrift 1345/2010

Indiener heeft de Ierse nationaliteit en woont in Ierland, maar werkt voor een Brits bedrijf in 
het Verenigd Koninkrijk, net over de grens. Zijn werkgever wil dat hij zijn privévoertuig voor 
zijn werk gebruikt, en de verzekeraar van zijn werkgever verzekert alleen voertuigen die in 
het Verenigd Koninkrijk zijn geregistreerd. De Ierse autoriteiten willen hem geen ontheffing 
verlenen van de registratiebelasting voor voertuigen. Indiener beschouwt deze vicieuze cirkel 
als een inbreuk op zijn mogelijkheden om overal in de EU te werken en te reizen. Hij 
verzoekt het Europees Parlement een standpunt in te nemen over deze kwestie.

Samenvatting van verzoekschrift 1357/2010

De Ierse Finance Act van 2010 bepaalt dat buitenlandse studenten zijn vrijgesteld van het 
betalen van voertuigenregistratiebelasting, omdat deze hun land van herkomst als hun 
"gewone verblijfplaats" beschouwt. Analoog daarmee zouden Ierse studenten in het Verenigd 
Koninkrijk moeten worden geacht hun gewone verblijfplaats in Ierland te hebben en daarom 
zouden zij mogen blijven rijden in hun in Ierland geregistreerde en onder de Ierse belasting 
vallende auto. De Ierse verzekeringsmaatschappijen bepalen echter dat als men meer dan 185 
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dagen per jaar niet in Ierland verblijft, dit met zich meebrengt dat men niet langer het recht 
heeft Ierland als "gewone verblijfplaats" op te geven. Derhalve zijn Ierse studenten verplicht 
hun auto in het Verenigd Koninkrijk te laten registeren om een goede verzekering af te 
kunnen sluiten, maar wanneer zij met de auto naar Ierland terugkeren om daar een vakantie 
door te brengen, lopen zij het risico dat hun auto door de Ierse belastingautoriteiten in beslag 
wordt genomen, omdat zij in hun land van herkomst in een in het buitenland geregistreerd 
voertuig rijden.

2. Ontvankelijkheid

Verzoekschrift 1345/2010: Ontvankelijk verklaard op 9 februari 2011. 
Verzoekschrift 1357/2010: Ontvankelijk verklaard op 11 februari 2011. 

De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 6 mei 2011.

Het EU-recht voor voertuigbelastingen is uitermate ingewikkeld en voldoet niet aan de 
behoeften van een interne markt. Afgezien daarvan staat het elke lidstaat vrij binnenlandse 
belastingen te heffen bij de eerste registratie van motorvoertuigen op het eigen grondgebied, 
en een groot aantal lidstaten past dergelijke belastingen inderdaad toe. Hierbij dienen zij zich 
echter te houden aan artikel 110 VWEU, dat de lidstaten verbiedt directe of indirecte 
binnenlandse belastingen op de producten uit andere lidstaten te heffen die hoger zijn dan de 
directe of indirecte belastingen die op gelijksoortige producten uit eigen land worden 
geheven, waardoor sprake zou zijn van een discriminerend belastingregime.

Ten aanzien van verzoekschrift 1345/2010 wijst de Commissie op de uitspraak van het Hof 
van Justitie ter zake van auto's van de zaak, houdende dat het in strijd met artikel 45 VWEU is 
als werknemers op grond van de binnenlandse wetgeving van een lidstaat verplicht worden 
hun auto van de zaak, aan hen beschikbaar gesteld door een bedrijf in een tweede lidstaat, in 
die eerste lidstaat te laten registreren en er belasting over te betalen, wanneer de auto niet 
bedoeld is om op permanente basis voornamelijk in die eerste lidstaat te worden gebruikt en 
daadwerkelijk niet op die manier wordt gebruikt. 

Maar als het privévoertuigen betreft, staat het de lidstaten, op grond van het EU-recht, vrij 
voertuigenregistratiebelasting te heffen, mits artikel 110 VWEU wordt nageleefd. In een 
mededeling1 van 15 mei 1996 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 door het Hof bevestigd in zaak C-451/99, Cura Anlagen.

Wat betreft de motorrijtuigenverzekering is het inderdaad zo dat verzekeringnemers het recht 
hebben hun voertuig door een verzekeraar in een andere lidstaat dan waar zij wonen af te 
sluiten, mits de betreffende verzekeraar zich aan bepaalde formaliteiten uit hoofde van de 
betreffende EU-wetgeving houdt. Verzekeraars zijn echter ook vrij bij het afsluiten van 
contracten, in die zin dat zij zelf mogen bepalen met wie zij wel of geen contract afsluiten. De 
Commissie kan geen inbreuk maken op het grondbeginsel van de vrijheid van overeenkomst. 
                                               
1 PB C 143/4 van 15.5.1996.
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Bijgevolg zijn er geen aanwijzingen dat Ierland inbreuk op het EU-recht maakt ten aanzien 
van de kwestie die door indiener aanhangig is gemaakt.

Ten aanzien van verzoekschrift 1357/2010 wijst de Commissie erop dat, indien studenten een 
privévoertuig dat is geregistreerd in de lidstaat waar zij hun gewone woon- en verblijfplaats 
hebben, gebruiken op het grondgebied van een tweede lidstaat, waar de studenten alleen 
verblijven voor hun studie, uit artikel 5 van Richtlijn 83/182/EEG van de Raad1 volgt dat het 
voertuig dient te worden vrijgesteld van registratiebelasting in de lidstaat waar de studie wordt 
gevolgd.

Wat betreft de kwestie van de motorrijtuigenverzekering: de nationale regelgeving dient te 
worden nageleefd, zelfs indien de dekking van een verplichte verzekeringspolis op basis van 
één premie voor de gehele looptijd van het contract zich uitstrekt over het volledig 
grondgebied van de Europese Unie, ongeacht de duur van het verblijf van het voertuig in 
andere lidstaten. Bovendien blijven de lidstaten verantwoordelijk voor het bestrijden van 
onverzekerd rijden op hun grondgebied; ook hierin kan de Commissie zich niet mengen. 
Verzekeraars zijn – het moet nogmaals gezegd worden – vrij bij het afsluiten van contracten, 
in die zin dat zij zelf mogen bepalen met wie zij wel of geen contracten afsluiten. De 
Commissie kan geen inbreuk maken op het grondbeginsel van de vrijheid van overeenkomst. 

Bijgevolg zijn er geen aanwijzingen dat Ierland inbreuk op het EU-recht maakt ten aanzien 
van de kwestie die door indiener aanhangig is gemaakt.

Conclusie

Er geen aanwijzingen dat Ierland inbreuk op het EU-recht maakt ten aanzien van de kwesties 
die door indieners aanhangig zijn gemaakt.

                                               
1 Richtlijn 83/182/EEG van de Raad van 28 maart 1983 betreffende de belastingvrijstellingen bij de tijdelijke 
invoer van bepaalde vervoermiddelen binnen de Gemeenschap (PB L 105 van 23.4.1983, blz. 59).


