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Kentekenbewijzen van motorvoertuigen ***I 

Amendementen van het Europees Parlement aangenomen op 2 juli 2013 op het voorstel 

voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 

1999/37/EG van de Raad inzake de kentekenbewijzen van motorvoertuigen 

(COM(2012)0381 – C7-0187/2012 – 2012/0185(COD))1 

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing) 

 

Amendement  1 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) Ook moet de mogelijkheid worden 

ingevoerd om een voertuiginschrijving te 

annuleren wanneer een voertuig opnieuw is 

ingeschreven in een andere lidstaat of 

wanneer het is ontmanteld en afgedankt. 

(3) Ook moet de mogelijkheid worden 

ingevoerd om een voertuiginschrijving te 

annuleren in de lidstaat waarin het 

voertuig is ingeschreven wanneer een 

voertuig opnieuw is ingeschreven in een 

andere lidstaat of wanneer het is 

ontmanteld en afgedankt. 

Amendement  2 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) Om de administratieve lasten te 

verminderen en de uitwisseling van 

informatie tussen de lidstaten te 

vergemakkelijken, moet informatie 

betreffende het voertuig in de nationale 

registers worden bewaard. 

(4) Om de administratieve lasten te 

verminderen en de uitwisseling van 

informatie tussen de lidstaten te 

vergemakkelijken, moet informatie 

betreffende het voertuig in de nationale 

elektronische registers worden bewaard. 

Amendement  3 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 4 bis (nieuw) 

 

                                                 
1  De zaak werd terugverwezen voor een nieuwe behandeling naar de bevoegde Commissie 

uit hoofde van artikel 57, lid 2, tweede alinea, van het Reglement (A7-0199/2013). 



Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

  

 (4 bis) Ter wille van het vlotte verloop van 

de controles die zich specifiek richten op 

de bestrijding van fraude en illegale 

handel in gestolen voertuigen en om de 

geldigheid van het technisch 

keuringsbewijs te kunnen controleren, 

verdient het aanbeveling dat de lidstaten 

middels effectieve uitwisseling van 

informatie onderling nauw samenwerken 

onder gebruikmaking van nationale 

elektronische databanken. 

Amendement  4 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 2 

Richtlijn 1999/37/EG 

Artikel 2 – letters e en f 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

e) "intrekking van een inschrijving": een 

beperkte periode waarbinnen het voertuig 

niet in het wegverkeer mag worden 

gebruikt, zonder dat een nieuwe 

inschrijvingsprocedure nodig is; 

e) "schorsing van een inschrijving": een 

bestuursrechtelijk besluit waarbij het 

voertuig gedurende een beperkte periode 

niet in het wegverkeer mag worden 

gebruikt, waarna het voertuig – voor zover 

de redenen voor schorsing niet meer van 

toepassing zijn – weer zonder een nieuwe 

inschrijvingsprocedure mag worden 

gebruikt; 

f) "annulering van een inschrijving": een 

permanente annulering van de vergunning 

om een voertuig in het wegverkeer te 

gebruiken, waardoor een nieuwe 

inschrijvingsprocedure nodig is." 

f) "annulering van een inschrijving": een 

permanente annulering door de bevoegde 

instantie van de vergunning om een 

voertuig in het wegverkeer te gebruiken, 

waarbij – om het voertuig opnieuw in het 

wegverkeer te mogen gebruiken – een 

nieuwe inschrijvingsprocedure nodig is. De 

houder van het kentekenbewijs kan bij de 

bevoegde instantie een verzoek indienen 

om de inschrijving te laten annuleren. 

 (Conform dit amendement moet de term 

"intrekking" in de gehele tekst worden 

vervangen door "schorsing")  

Amendement  5 



Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 3 

Richtlijn 1999/37/EG 

Artikel 3 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Elke lidstaat houdt in een elektronisch 

register gegevens bij van de voertuigen die 

op zijn grondgebied zijn ingeschreven. De 

gegevens in dit register bevatten alle 

elementen als bedoeld in bijlage I, evenals 

de resultaten van verplichte technische 

controles overeenkomstig Verordening 

(EU) nr. XX/XX/XX [betreffende de 

periodieke technische controle]. De 

lidstaten stellen de technische gegevens 

van voertuigen ter beschikking van de 

bevoegde instanties of de controlecentra 

die technische controles uitvoeren." 

4. Elke lidstaat houdt in een elektronisch 

register gegevens bij van de voertuigen die 

op zijn grondgebied zijn ingeschreven. De 

gegevens in dit register bevatten de in de 

punten II.4 t/m II.7 van bijlage I 

gespecificeerde gegevens, evenals de 

resultaten van periodieke of andere 

verplichte technische controles 

overeenkomstig Verordening (EU) nr. 

XX/XX/XX [betreffende de periodieke 

technische controle]. De lidstaten stellen de 

technische gegevens van voertuigen ter 

beschikking van de bevoegde instanties of 

de controlecentra die technische controles 

uitvoeren." 

Amendement  6 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 3 

Richtlijn 1999/37/EG 

Artikel 3 bis – lid 1 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De intrekking geldt tot het voertuig met 

goed gevolg een nieuwe technische 

controle heeft ondergaan. Wanneer uit de 

technische controle blijkt dat het voertuig 

opnieuw geschikt is om deel te nemen aan 

het wegverkeer, geeft de 

voertuigenregistratie-instantie onverwijld 

een nieuwe vergunning af voor het gebruik 

van het voertuig in het wegverkeer. 

De intrekking geldt tot het voertuig met 

goed gevolg een nieuwe technische 

controle heeft ondergaan. Wanneer uit de 

technische controle blijkt dat het voertuig 

opnieuw geschikt is om deel te nemen aan 

het wegverkeer, geeft de 

voertuigenregistratie-instantie onverwijld 

een nieuwe vergunning af voor het gebruik 

van het voertuig in het wegverkeer; er 

hoeft geen nieuwe inschrijvingsprocedure 

te worden doorlopen. 

Amendement  7 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 3 

Richtlijn 1999/37/EG 

Artikel 3 bis – lid 2 



 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Wanneer de voertuigenregistratie-

instantie een kennisgeving ontvangt dat een 

voertuig is behandeld als een voertuig dat 

het eind van zijn levenscyclus 

overeenkomstig Richtlijn 2000/53/EG 

heeft bereikt, wordt de inschrijving 

geannuleerd en wordt deze informatie 

toegevoegd aan het elektronische register. 

2. Wanneer de voertuigenregistratie-

instantie een kennisgeving ontvangt dat een 

voertuig is behandeld als een voertuig dat 

het eind van zijn levenscyclus 

overeenkomstig Richtlijn 2000/53/EG van 

het Europees Parlement en de Raad van 

18 september 2000 betreffende 

autowrakken heeft bereikt, wordt de 

inschrijving geannuleerd en wordt deze 

informatie toegevoegd aan het 

elektronische register. Deze annulering 

mag geen nieuwe inschrijvingsprocedure 

met zich meebrengen. 

Amendement  8 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 4 

Richtlijn 1999/37/EG 

Artikel 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Aan artikel 5 wordt het volgende lid 

toegevoegd: 

5. Aan artikel 5 worden de volgende leden 

toegevoegd: 

"3. Wanneer een lidstaat een kennisgeving 

ontvangt dat een voertuig opnieuw is 

ingeschreven in een andere lidstaat, 

annuleert hij de inschrijving van het 

voertuig op zijn grondgebied." 

"3. Als een lidstaat een kennisgeving 

ontvangt dat een voertuig opnieuw is 

ingeschreven in een andere lidstaat, 

annuleert hij de inschrijving van dat 

voertuig op zijn grondgebied. 

 3 bis. In het geval een voertuig opnieuw 

wordt geregistreerd in een andere lidstaat 

en het bewijs van de laatste technische 

keuring, alsook de datum voor de 

volgende technische keuring op het 

kentekenbewijs is vermeld, erkent de 

lidstaat waar het voertuig opnieuw wordt 

geregistreerd bij de afgifte van het nieuwe 

kentekenbewijs de geldigheid van het 

keuringsbewijs en neemt hij een daartoe 

strekkende verklaring op in het nieuwe 

kentekenbewijs, voor zover het 

kentekenbewijs qua geldigheid 

overeenkomt met de keuringsintervallen 

die van toepassing zijn in de lidstaat waar 

het voertuig opnieuw wordt geregistreerd. 



 3 ter. Wanneer een voertuig van eigenaar 

verandert en het bewijs van de laatste 

technische keuring samen met de datum 

voor de volgende technische controle in 

het kentekenbewijs zijn vermeld, erkent de 

betrokken lidstaat bij de afgifte van het 

nieuwe kentekenbewijs aan de nieuwe 

eigenaar de geldigheid van het 

keuringsbewijs en neemt hij een daartoe 

strekkende verklaring op in het nieuwe 

kentekenbewijs." 

Amendement  9 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 5 

Richtlijn 1999/37/EG 

Artikel 7 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De in artikel 6 bedoelde 

bevoegdheidsdelegatie wordt toegekend 

voor onbepaalde tijd met ingang van de 

datum van inwerkingtreding van deze 

verordening. 

2. De in artikel 6 bedoelde bevoegdheid 

om gedelegeerde handelingen vast te 

stellen, wordt aan de Commissie 

toegekend voor een termijn van vijf jaar 

met ingang van de inwerkingtreding van 

deze richtlijn. De Commissie stelt uiterlijk 

negen maanden voor het einde van de 

termijn van vijf jaar een verslag op over 

de bevoegdheidsdelegatie. De 

bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend 

voor termijnen van dezelfde duur 

verlengd, tenzij het Europees Parlement 

of de Raad uiterlijk drie maanden voor 

het verstrijken van elke termijn bezwaar 

maakt tegen een dergelijke verlenging. 

Amendement  10 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 6 bis (nieuw) 

Richtlijn 1999/37/EG 

Artikel 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 6 bis. Artikel 9 wordt vervangen door: 

 " De lidstaten staan elkaar bij de 

uitvoering van deze richtlijn bij. Zij 



kunnen bilateraal of multilateraal 

gegevens uitwisselen, met name om vóór 

de inschrijving van een voertuig na te 

gaan wat de rechtstoestand daarvan is, 

zo nodig in de lidstaat waar het tot 

dusver was ingeschreven. Daarbij kan 

met name gebruik worden gemaakt van 

een elektronisch netwerk, waarbij 

nationale elektronische databanken aan 

andere lidstaten ter beschikking worden 

gesteld." 

Amendement  11 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 6 ter (nieuw) 

Richtlijn 1999/37/EG 

Bijlage I – punt II.5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 6 ter. Aan punt II.5 van bijlage I wordt 

het volgende toegevoegd: 

 "(Y) het keuringsbewijs (met bijvoorbeeld 

stempel, datum, handtekening) en de 

datum voor de volgende technische 

controle (zo vaak als nodig te herhalen)." 

 

 


