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Betreft: Verzoekschrift 0128/2011 ingediend door Klaus Zeitler (Duitse nationaliteit), over 
een grensoverschrijdend probleem tussen Duitsland en Frankrijk inzake de 
registratie van een aanhangwagen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener heeft in Frankrijk gewerkt maar behield daar zijn Duitse voertuigregistratie, wat 
volkomen legaal is. Tijdens zijn verblijf in Frankrijk kocht hij echter een aanhangwagen en in 
overeenstemming met de Franse regels kreeg hij van de verkoper dezelfde kentekenplaat als 
de auto. Eenmaal terug in Duitsland werd hij aangehouden door de Duitse politie en buiten 
alle proporties gestraft voor het vervalsen van een kentekenplaat.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 18 mei 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

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

Voertuigen moeten worden geregistreerd in de lidstaat waar men zijn vaste woonplaats heeft1. 
Artikel 7 van Richtlijn 83/182/EEG2 en artikel 6 van Richtlijn 83/183/EEG3 geven 
gedetailleerde regels ter bepaling van de verblijfplaats, de plaats waar iemand meer dan 185 
dagen per jaar verblijft. 
                                               
1 Arrest van het Hof van Justitie van 21 maart 2002, Cura Anlagen GmbH /Auto Service Leasing GmbH (ASL), 
(C-451/99, Jurispr. 2002, blz. I-03193 (http://curia.europa.eu/en/content/juris/index.htm).
2 Richtlijn 83/182/EEG van de Raad betreffende de belastingvrijstellingen bij de tijdelijke invoer van bepaalde 
vervoermiddelen binnen de Gemeenschap (PB L 105 van 23.4.1983, blz. 59).
3 Richtlijn 83/183/EEG van de Raad betreffende de belastingvrijstellingen bij definitieve invoer uit een lidstaat 
van persoonlijke goederen door particulieren (PB L 105 van 23.4.1983, blz. 64).
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Alle voertuigen en de aanhangwagens daarvan die op grond van Richtlijn 2007/46/EG1

goedkeuring behoeven, moeten over een voorgeschreven plaat beschikken in de zin van 
Richtlijn 76/114/EG2 waarop het identificatienummer van het voertuig staat aangegeven, het 
toegestaan maximumgewicht en het toegestaan maximumgewicht voor elk der assen.
Registratie-eisen voor bepaalde categorieën van voertuigen vallen niet onder EU-wetgeving.  
Aanhangwagens met een toegestane snelheid van meer dan 25 km per uur moeten op grond 
van Duitse wetgeving worden geregistreerd terwijl in Frankrijk kleine aanhangwagens voor 
personenauto's volgens de wet niet hoeven te worden geregistreerd. Voorts worden 
kentekenplaten volgens de Duitse wetgeving als officiële documenten beschouwd.
De Commissie wil graag op de specifieke vragen van de indiener ingaan.
- Het is soms moeilijk voor burgers om informatie te verkrijgen als zij binnen de EU 
verhuizen, met name in kwesties waarbij twee landen betrokken zijn. Niemand voelt zich 
verantwoordelijk en ook werkelijk bereid de verantwoordelijkheid op zich te nemen. 
Op haar website http://europa.eu/youreurope/index.htm verstrekt de Commissie de burgers 
informatie over de vereisten in verband met de herregistratie van voertuigen bij verhuizing 
naar een andere lidstaat.
- Er zijn landen in de Unie waar de registratie van voertuigen anders is geregeld dan in 
Duitsland. Duitsers die naar Duitsland terugkeren kunnen daar echter worden vervolgd.
Registratie-eisen voor bepaalde categorieën voertuigen (bijv. lichte aanhangwagens) vallen 
niet onder de Europese wetgeving en blijven een zaak van de afzonderlijke lidstaten. Burgers 
die dergelijke nationale rechtsregels overtreden kunnen normaal gesproken vervolgd worden.
- Hier is sprake van Franse kentekenbewijzen die in Duitsland niet worden erkend.
Aangezien de aanhangwagen in kwestie in Frankrijk niet hoeft te worden geregistreerd is geen 
Frans officieel kentekenbewijs afgegeven. Alleen kentekenbewijzen die in op grond van 
Richtlijn 1999/37/EG3 zijn afgegeven moeten in andere lidstaten worden erkend.
- In Duitsland heb je een door de EU voorgeschreven plaat nodig en in Frankrijk niet:
Voorgeschreven platen overeenkomstig Richtlijn 76/114/EEG zijn verplicht voor alle 
voertuigen en aanhangwagens daarvan die aan goedkeuring onderworpen zijn in de zin van 
Richtlijn 2007/46/EG.
- De verhuizing vanuit het buitenland naar Duitsland wordt bemoeilijkt door de autoriteiten:
De door de indiener gemelde administratieve lasten voor de goedkeuring lijken niet 
buitensporig (~10 minuten en een tarief van € 120).

                                               
1 PB L 263 van 9.10.2007, blz. 1.
2 PB L 24 van 30.1.1976, blz. 1.
3 Richtlijn 1999/37/EG van 29 april 1999 inzake de kentekenbewijzen van motorvoertuigen, 
 PB L 138 van 1.6.1999, blz. 57-65.


