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België

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener stelt dat de Belgische politie jacht maakt op auto's met Duitse 
handelaarskentekenplaten. Dergelijke kentekenplaten worden gebruikt bij de invoer van auto's 
uit het buitenland. Volgens indiener kunnen auto's met dergelijke Duitse kentekenplaten in 
andere EU-lidstaten, zoals het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Nederland, zonder 
problemen aan het verkeer deelnemen. Hij vraagt zich af w a a r o m  deze 
handelaarskentekenplaten in België niet worden erkend. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 20 december 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 februari 2013

De Commissie heeft erkend dat deze situatie moeilijkheden veroorzaakt voor het vrij verkeer 
van voertuigen en heeft een voorstel gedaan voor de wederzijdse erkenning van 
handelaarskentekens als onderdeel van haar voorstel voor een verordening tot 
vereenvoudiging van de overbrenging van in een andere lidstaat ingeschreven 
motorvoertuigen binnen de interne markt. Op 4 april 2012 heeft de Commissie dit voorstel 
(2012/0082 (COD)) aangenomen en het wordt momenteel in de Raad en het Europees 
Parlement besproken.

Door artikel 8 van het voorstel wordt beoogd de professionele handel in tweedehands 
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voertuigen binnen de EU gemakkelijker te maken door middel van geharmoniseerde 
voorschriften voor de toekenning van handelaarskentekens voor motorvoertuigen. Artikel 8 
moet een einde maken aan de belemmeringen voor de handel in tweedehands 
motorvoertuigen binnen de EU via een gemeenschappelijk systeem waardoor 
handelaarskentekens die zijn toegekend aan distributeurs of bedrijven die instaan voor 
reparatie of onderhoud of tests uitvoeren en die in een lidstaat zijn gevestigd, worden erkend 
in de andere lidstaten. Op grond van artikel 8 kan de Commissie uitvoeringshandelingen 
vaststellen om het formaat en het model van het handelaarskentekenbewijs te bepalen.


