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1. EIDJ G 

De a nk op van een motorvoertuig in of de crbr nging rv<m naar n ander: lid ·taat i ve I eenv udigcr 
dan enkele jar n g leden dankzij met name dne belangrijk ontwlkk lingcn: 

a) 0 ver chii!C"nde natklnal" typ gocdh:urlng temen worden ven'~ ngcn J 1 r h E -l pc lc.:dkeurin._ 
y te m voor complet~ voerruig n 1

) dat md j· nu n I q J 'P de t'e te p ·rs menalllo' en smd juni 
200 ~ 1p d me, re m( t )rfiet 'n erpli ht V( rdt to g pa~t . Bijg •ulg moeten d ze atcgoneen motor 
vocrn1igcn aan alle rek·\·ante EG-t) pfgl • k~uring ·ri hth n~n oldo n ( rn in de handel Lc..: orde 
gebracht en mogen d~ lid naren de 'fkl p. de rcgi rr.ui~ t.'n het i 1 hrt verket.·r bren ren van dtt' vn r
rui en niet wcigcr·n. Het l:urop" · Parlement en d · R ad be tuderen m m meel ~en v te! voor en 
nieuwe kademc dijn {2). Zodra dit voor.~tel î edg k urd. zuUen drij sv ertuigen (hu· en en to r
bu n, bestelauto' n vrn btw g n ) in d EC-[jrpeg dk ·uring voor complete voerruigen worden opg -
nom ·n. Een uniforme E r-typegoedk .u ring in de hele Europ · · Unie maak d regi ·tratie in a.Ue lid · ren 
ncller en eenvoudig, ·r. 

b} 0 nieuwe groep vrij Hing vcrordening inzak • d r pa ïng van J • m d dinging r ge] p de verkoop 
en he , ond rhoud van moron~oertuigen ( 1 biedt de Europe · consum m n meer mog 1 j ·heden om 
via de prij ve chiJicn tu en de U taten pr fijt t • trekk 'n van de intern markL Zo kan d con um nt 
nu zonder beperking een beroep do n p d dien en an cnp r nen ag n n met aank pbe5 

voegdbeîó om hun mo orv en:uig 1 kopen :v ar I t hun het b r uitkomt. Distribut u hebb n meer 
vrijheid om buiren hun eigen gr odgcbied a tivitcit n te , ntplooi n en in ander l'd at n voertuigen aan 
on umemen te verilwp ·n (de zogenaamde .. a iev •erkoop". naa t d .,pas i vc verkoop" waarbij de 

consument het jnitialief ne mt om zkh ot e di tributeur te ' nden). 

c) De Eur p c Geme nschap he ~ft een geh rmonis "rd kentek nbcwij voor m t rv rtuigen ing -
v rd ( ). H t h dd el enran is her vrïe r r van v crtuig n di in é 'n lidsta t zijn ercgi re rd. in 
dl" o rerig lirutaten te bevorderen n h t ( pnieu , in hel vcrk r brengen van oertuigen di..: eerder in 
een and re lid taa[ waren geregisrre rd, t vergemakkelijken. 

iettcmin chrikken no r rijk~ burgers en nd rnemingen •c r terug om een motonroertuig in en 
ander lid taar te kopen, omdat zij bang zirn vo r nn dige pap ·ra en en , xtra ko ten m hun eigen land. 
Bovendien gaat de overbrenging van mot rvo nulgen naa1 · n and re lid ·taat no~ · eed met klachten 
gepaard. \'Ooral \'an ~eg om lachtig t rpeno dk uring - en rcgi. tratiepro edur . M m nteel houden m r 
dan 20 %van de lopend inbr~kprocedur-e m t brr , kking roL de artikelen 28 tot en met 0 van het EG
Verdrag n 7 %van de OLVIT-zaken verband me de reg· tra ie van m t rvoertulgen ('}. 

Het doel van deze med deling l c n ompl e n a tuccl overz1ch te g ~ n van d beginsden van het 
Gen <:en chap recht die van to p~ ing zijn p de regi tratie van motorv rtui en in een ndere lidsta t dan 
dit! van aankoop en op de · rerdrncht van d rcgi tr.tti [U 'en lidstaten onderUng. zulh in h r l"cht van 
recente onovikkelin~en in de Eur p wetgeving en in de jurisprudentie ' 'an bet Hor van fu ti i . D z 

(
1

) Ri htlijn 0/156/EEG van de Raad an febn.mri 19 0 inzake dt> onderling aanp ing_ 'dl de w lge ·m en v n de 
Litistarcn betTeff nd de o euring var1 motor oertuigen en Janhang 'ag •m daan-an (PB L ·L van 2 3.2.1 g 0, blz. . 
Ri htHjnlaats ~jkgewijzi d hij Richtlijn 2006/ OjE van het Europr P rlemem en de Raad PB L 16 van 14.6.2006. 
blz. 12 . 

(J) Voon.teJ van de Commis ie vo r e n richtlijn van he Europ Pari n ent en de Rrutd b trefrende de g 
motorvnert\!Î n en a< nhan ,.,. ge daarvan n n , t men. onderdel n en techni 
,. cnuigen zijn e t md ( OM(2 00 J} 1 • gew~zlgd b1j CO I 004) , ) ). 

(') Vcrordening (EG) nr. 1400}200 van de Commb ie van }1 juli 2 02 betref!· nde d cpassm van rtikel 1. Ud 3, van 
het erdrag op groepen ver i al overeenkom ·ren en onderling af~eStemdc eitclijke gedragingen in d' m L 1rv rtu1 . en

tor (PB L 10 van l. .200 2, blz. 30). rordenîng gewijzlgd bij d~ Ti tre ing.sakt an 200 3, 
( ) Ridnlijn 1999/37/EG van de Raad van 2f} Jpril r 9\J inzake d keme ·enb '\Vijz n van m to .r rttlig n (PB L ] van 

1.6.1999, blz. 57). Ri htJjju la tsLclijkg wijz•gd bij Richtlijn 1 J06f1 0' / (PB L 63 van 20.1 ... 2006, blz. 34-4). 
P) hnp:j}europa.eu.intJ ohrit j ilt!/ tauslic-/index_cn.hrm. 
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mededeling gccfr echter geen overzicht van de bt·f(tn~dcn van het Gcmccnschapsrecht met bctrd.king tot de 
registranc- en morornjruigcnbclasting voor JulO's (1) , di~ momentcel onder Jrtikel 15 of 90 van het EG
Verdrag vallen ("). 

Dcz..: mededeling vervangt volledig de interpretatieve mcdl"<ieling van de Commissie inzake de ~O<'tlkeurings
en m~chrijving~procedurc voor reeds eerder, in ~en andere lidsra.u mge~l.hrevcn \'<>enuigcn ( '). Er l.iJ echter 
or gewezen dat allet·n het [IJmpese Hof \ran justitie bevoegd is om over de interpretatie van Gemeenschaps
recht een defmitieve Ultspr.mk Ie doen 

0t.'7.e mededeling is van bijzonder belang voor dl! auroritC!ten van hd\tatcn d.ic met goedkeuring en regi· 
su·atic van motorvoertuigen te maken hebben. en 7.al voor hen een hulp lijn om het Geme..:nschapsrcdn 
corrccr roe te passen. De Commtsste z.al een con,umentengids opstellen waarin zij de overbrenging en regi
str.ttic van voertuigen bmncn dt Eu toelicht. 

De Commis~te zal m ieder geval nauwlettend blijven roezien op de correcte toepassmg van de beginselen 
van het Gcmeenschapsrecht met betrekking rot ut rc~istratie en de overbrenging van motorvocnuigen. 

2. TERMINOLOGiE 

Dc1.c mededeling betreft de ecrsre registratie van motorvoertuigen en de rcghtratie van motorvoertuigen die 
eerder in een andere lidstaat waren gercgism~erd, ongca<:ht of ze nil·uw of gebruikt zijn. 

ln dez.c rm~dedeling wordt wrstaan onder .motorvocrturg"; 

- elk mor deelname .un het w~-gverkecr bl!stemd compleet of im:omplt:er mmorvoc..'ltuig op ten minste 
vier wielen mee een door de constructil.' bcpaaldt• max:imumsndhcrd van meer dan 2 5 kmlh. alsmede 
a.anhangwagens daarvan, met utrzondenng van vot:rtwgcn die zich ClWr raih voortbewt-gcn. landbouw
en busbouwrrekker-., alle mobrele machm~ en zware hedrijhvocnuis,ten ('): of 

- elk motorvoerruig op twee of dne wielen . .tl dan niet met dubbdlucht, dar beSfC·md rs om aan het 
wc~vcrkeer deel te nemen (1) · 

Een .e..:nicr in een andere lichtdat geregistreerd murorv<X'nuig": een mmorvocnuig waarvoor adminrruatieve 
toestemming is verleend om in het vcrkeer te worden ~cbracht , wat de rdcntificatie ervan en de afj,>ifte van 
een kenteken rmpliceert. Deze mededeling bt-tn:ft dus ook motorvoertuigen waarvoor een tiiddijk of hande
laarkenteken was afgegeven. 

Dr tijd dat een voertuig gereglmcerd was in ct·n lid'>taat voordat hel nàJr ct•n andere lidstaat wt•rd m•erge
bracht. IS irrelevant. 

3 REGISTRATIE VAN EEN MOTORVOERlUJG IN DE UDSTAAT VAN VtRBUJF 

3. 1. Wat is de .Jidstaat van verblijf" voor de registratie? 

Volgens het Hof van Justitie Î\ de registratie bet n.nuurlijk g~volg van de uimcfening van de fi~cale bevoegd
heid op her gebted van mororvocrtUigen. Zij vrrgcmakkelijkt her toezicht. zowel \'OOr de Irtbraai \'an regi· 
stmrie ah \'oor de overige lidstaten. aangezien de regi~lratit! in één lid\taat het bewijs & dat daar de motorriJ
ruigcnbdasting ie; betaald {'). 

(') De benmselcn van IH~l Gemec:n<ehapsrccht dte momenteel van tocpassmg ZIJn up de rcg~straue- en mmorn)tutgenbelas
llng voor auto's. worden tt,cgdicht tn een informuticdocurnenr van de CommL,~te over de rechr~n en plichten van de 
Europese: burger mei bell'l:kklnll tot de Îlscale behandc!lin)! 1•an de tntracommun~urairc overbrenging t'll het grensover
Sthrijdendc gebruik van per~oncnauto's, gcpubucc~rd op; 
http://ec.europa.eu/r.a.xation cuMomsfraxauon/othcr t.txc~fpJ..~ng<!r _ CJrjindcx _ l'11 htm. 

(') De Commiuie heertem 1~1toNd l(t>edgekeurd over Jt- bdas1ing van peN>nen.tUlll'5 (C'OM(200S} 161 van 5.7, 2006}. Het 
\'UO~td voorziet in een gelc:iddijke afschaffing van de rej!~:>tratkibcLuiin$! tijdemeen 0\tr)!ang~penodc van Vltf tot uen Jaar 
en tn de înstdling van een ~)i'tc:çm voorde restitutie van ,Jt roterende voertutl!lxi.Nmg. wanll\.'Cr een pcrwnenautu die in 
een hd,taat 1s ge.regut.rcCrd. mor renisrratie dellruticf naar een .mdere lid~aat wordt O\'l:rgebrachL 

el 1'6 c 14 3 van 15.5.19Q(I, blz. 4. 
(') liea.mkell van Richlliln ~0/ l Só/lEG. 
O Dat wil zeggen elk moton;ocrtutg dat valt onder hrt u~pû...Stn)l~gebicd (van an,l;d I) van RidnliJn 2001/24/~G van het 

rumpees Parlement en de: Rnad v:~n 18 maan 200.1 b~treffcndc óe gO<:dkcuting v;ut twee- of dril!'\~cltgc Ollltorvoenuigen 
en de Intrekking ~-an Richtlijn 92/lti/EF.G van Je R.lad (Pil L 114 van 9. UU02. blz. l ). Richtlijn laat•tclijk gewijzigd-bij 
RtchtliJn 2005/30fEG van Je Commissie (PB l l 011 v.tn 2i .4.200S, blz. 17). 

(•) Arre)t van het Ho van Ju,mic: van 21 maan 2002. Cunr \nla!!cn GmbH 1~11 Autnlicrvtcc l..eastng Gmbl l (ASL). za.lk C
-1 SI j9Q. Jun)pr. 2002. blz. I..() 1193 (hup:Jtcuna.eump.trujnl,'comentouns, indn hr m). 
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leder moet zijn voertuig laten registreren in d1· lidstaat waar h1j l.ÎJll gl·wonr verblijfplaats hecf1. Artikel 7 
van Richtlijn 83/ 182/EEG (1) en artikel 6 van Richtlijn 83/ 18~/EFG (") lichten nauwkeurig we hoe de 
gewone verblijfplaats wordt bcp.1ald \'3Il personen die tijdelijk of pcrman~m wonen en rijden in '-'t'n andere 
dan hun eigen lidstaat. Volgcm de jurisprudentie \"ilfl het Hof van Justitie k.an het k\\."3ntltatic\·c critenurn 
waarnaar in dit artikel wordt wrwe7.cn (el>n verblijf van meer d.in 18 S dagen per jaar op l'C.'n bepaalde 
plaats) cch1cr niet als doorslaggevend worden bc~chouwd als er andcfl' fauorcn ziJn dil' de \ltUJtic veran
deren. 

Volgen~ her Hof van Ju\mic is het zo dat wanneer een persoon zowt>l persoonlijke als heroepsmatige 
bindingen in rwce lidstaten heeft. zijn gewone verblijfplaats, die wordt bepaald in het kader ,~.~n een alge
mene beoordeling op basis \'an alle re)C\-"3nte fcitclirke dcmcnren, de plaah b waar het permanente centrum 
van zijn belangen is gcl~en, ~>n dat mgeval die bl'OOrdeling het met mogdiJk maal"t vast tl' stellen waar dit 
centrum is gelegen, voorrang moet worden gl-g~·vcn aan de persoonlijk~ bmdingen ( '). 

3.2. De verschillende stappen om een motorvoertuig te laten registreren 

Volgen' de hu1dige wetgeving van de lidstaten liJn er (maximaal) dn~ wr;chillrnde stappen om een mt)ror
voenuig in de ontvangende IJd,Giat re laren reghtrcren: 

- goedkeuring van de technische eigenschappen van het motorvoertuig. wat in veel gevallen de EG
typcgoedkeuring zal ZIJn. Bepaalde typen motorvoertuigen vallen echter nog sreeds onder nationale 
gocdkcuringsprcxedurr-~; 

- keuring van gebruikte voertuigen. om ter bescherming van de gl:zondhcid en her leven van personen 
t<' verifiëren of het motorvocnuig in 1-:weslle op hl·t ogenblik van dt• regisrr:nh.• in goede ~taar van onder
houd \-erkeen: 

- de registratie van het motorvoertuig. m.aw. de aJnunistraûevc toestemming om het motorvoerruig 
in het vcrkeer re brengen. Wilt de idemificalte ervan en de afgifte van ct•n kenteken impücecrt. 

3.3. Goedkeuring van de technische eigenschappen van bet motorvoertuig 

3.3.1. EG-typegoolkcuring 

Alle in ~cric gebouwde pt'r;oncnauto's, mowrflct~cn en trekkers die sinds 199ó, respectievelijk mei 2001 en 
2005 ziJn goedgekeurd. vallen in prindpe onder de Et.-typcgoedkeuring. Dit is een procedure waarbij een 
U<htaat certificeert dat een vocrtuigrypc aan aUc rclc\.mtc Europese vdlighcid~ en milicubcschcrrmngwoor
schriften voldoet. De EG-rypegocûkeuring is m .1llc Hd,tatcn geldig. 

Wanneer dr fabrikant van het motorvoertuig ovcrt't'nkommg Richtlijn 70 / 156/UG z.ijn aanvraag om EG
typegoedkeuring indient bij de goc-dkeuringsJnSt«ntic van een li<htaat. d1c voor het voerruig EG-rypegoed
keuring vcrleenr als het aan .tll~ voorschriften van Ut' rclt"Vantc richtlijnen (') voldoet, zendt dt goedkeurings
inMant ie van die lidstaat de gocdkcuringsinstanties V<m tk over1gc lid~tiltcn een kopie van het typcgoedkeu
rtngKcrtifkaat roe voor elk voertuigtype dat het hcdr goedgekeurd, gcw1.1igcrd heeft goed re keuren of 
waarvan het de goedkeunog hecfr mgcrrokkeo. 

Als bouder van de EG-typegt>~.:dk<.'Uring geeft de rahrikant t.'en EG-c.errifiaat van overeeo~temming af als 
bcWIJ~ dat het gebouwde voertuig in overeen~tcmming, 1'> met het gocdgckl."Urdc voenwgtvpe. Elk \'OCrruig 
waarvoor I:G-typegoedkcuring 1~ verleend, moet vergezeld gaan van het f(, certificaat van overccn~tcmmmg. 
Rovendien moeten de faorikamen volgens de geldende mededingingsn.-gels van de EG op niet-discrimine
rende wijze tijdig EG-ccrtilkarcn van overccn~tcmmmg afgeven. ongeacht d<.' bc~temming cn/of oorslJrong 
van het voertuig (dat wil ze~cn ongeacht of hl't voertuig aan een consument in een andere lidMaal wordt 
verkocht of door de dealer biJ een dimibuteur m l'C.'O andere lidstaat wordt aJngekocht). 

rl Rtchtli}n S 3} 182/EEG \'an de Raad van 28 maan 198 J b<.-trelTende de bda\ttngYnJ~Idlio~n bt} de tifddi)kc mvocr \'ilO 

bcjM3Idc." vervomniddelc:n bmncn de Gemeen'>chJ(' (PS l 105 van 23.4.191!1, hl.z . ; 9). Richtlijn bmtduk gewiJZigd bi} 
RlchlliJn 2006(98fEG (PB l lb J vun 20.12.1006. blz 11Q), 

(') RJChtli}n 83/183/EEG van dl." KJ.W '-anl& maart 19R3 betreffende de belo~~lin)olvrlJSkllingcn bij deltmtic"c: invucr uil een 
lidst.lal van r.er.tooolijkc gol:ckrc:n door particulieren (1'1~ 1 1 0~ van 23A.l91! ' · bil~ 44). Richtlijn t;al~telijk gc·wa}zigd bt) 
Rithllajn <HJ12JEEG (Pfll7ll van 21,3.J9Q2, blz. I). 

(') ArrcM van het Hof van IIDliLÎl' vJn 12 jull 2001 Paro~..,keva!> 1 oultludakis tl:}len Elhmko Dtmosao. uak C-262/911, Jurlspr. 
200 I. blz. 1-0 5 54 7). 

I') Vo1.1r ct.'l'llijM van de relevante l'l(htllJPen: zie bijlage IV, Jccll, biJ Richtlijn 70/ I 56/EfG. 
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lcdere lidstaat mag nieuwe VOl'rtuigen waarvoor up ~rond van hun construcbc en waking EG-t}'p<:gocdkcu
ring is verleend enkel en alleen registreren en de vcrkoop of het m het \'l'rkrcr brengen crv;m toestaan, 
indien die vocr~uîgcn vergezeld gaan van een gddig EG-ccrrifk<tat van ovcrccnMcmming. 

Volgen'> de Europese wcrgevins;t bc.->taat t.-r geen Vèrplicbring om het certificaat van ovc:reen~;temming na de 
registratie bij het \'Oerruig te houden. In de mec:;tc lid.s~aten wordt na de registratit' \"Jll het voertuig het EG
certificaat van overeen)cemming bijgehouden door de auxoritcnt'n 

Nieuwe voertuigen waarvoor EG-typcgoedkcuring is verleend en die vergezeld gaan van een geldig ccniAcaat 
van overeenstemming. mogen niet wonkn wrplicht om t.'t!n nieuwe keuring van hun technische eigen
schappen te ondergaan of aan aanvullende technhchl' voon.chnftcn tt: voldoen, renziJ ze na het vcrlaten \'all 

de fabriek ,.an de fabrikant kcnndiik zijn ge\\1JZigd. Nationale wetgeving waarb11 motorvoertuigen met een 
geldig EG-typt.>gocdkcuring'iCertifkaat niet kunnen worden gereghtrecrd tenzij t'Cn n:nionaal certiÎlCJat wordt 
ofgege\·en al~ bewiJS dat zij aan de nationale voorschriften (bv. inzake uitlaatem1~sies) voldoen, Is derhalve 
niet roegestaan ('). 

3.3.2. Natltlnalt ~cikeunng 

Krachtens het geldende Gemccnschapsrecht wordt gc~:n EG-typcgocdkcuring verleend voor de volgcndc cate
gorieën motorvoertuigen: 

- bedrijfwocrtuigcn (buswn, tocrbusscn, bc"iclauto's en \Tichtv. agcm) en aanhan~wagcns: 

- in kleine \Crio gebouwde voertuigen: 

- voerrwgen waarvoor individuele goedkeuring is verleend. 

Een rucu\\' motorvoertuig waarvoor geen EG-typcg<><.'dkeunn~ b vcrlct.>nd. kan :un een nationale goedkeu
ring m de omvangende lilbtaat worden onderworpen voordat het wordr ~CTC}:lStn.:crd De nauon.1lc goed
keuring z.al resulteren in een nminnaal ccrtiÎlcouu van ovcrcenstcmmmg dat ondl'r meer zal dienen om het 
motorvoertuig te laten rcgt..mercn. 

De narionale ~<X"Xikeuring k.ln C<'n nationale typcgoedkeuling of een nationale individude gocdkt.•uring ziJn: 

- de nationaJe typegoedkeuring en de nationnle rypegoedkcunng van in klcme ~cries gebouwde voer
ruigen liJn bedoeld om ll' waarborgen dat het vocnuigtypt• aan dl' relevante technische voorschriften 
voldoet. ZiJ resulteren m een door de fabrikan t afgegeven natJonaal certificaat van overeenstemming, 
waarin hij vcrklaart dat het voertUig in kwe~tie is gebouwd in ovcrcen~tcmming met het gocd~ekcurde 
vocrtuJgtyp<•: 

- de nationale individue.le goedkeuring lx-tn:lt het cerufi(.er~n \'an d. owrccn~wmming van een speci
fiek (al dan niet uniek) vocnwg met de relevante nationale voor\chriften neze procedure gcldr met 
name voor voertuigen die individueel uit derde landen worden ingevoerd en die niet aan dt· Europese 
typegoedkeuringsvoorschrîftcn voldoen. ahmcdc voor unlt•kc voertuigen. 

t\arionalc t}'PcgOûlkeuring-.- ~n individude goc:dkl·uringsproct'tlurl~ voor mowrvoertuigen die voor het eerst 
in de EU worden gebruikt ol S!t.'I'Cgi.'irree:rd. vallen doorgaans bwtcn het toepa,,ing\gebicd van de Gcmeen
schapswetgevmg. 

Nationale goedkcuringsproccdurt•s voor motorvoerruigen waarvoor In cm andere lidstaat al nationale goed
keuring IS verleend of die toerder m een anderl· lidstaat waren !!cregJstrcerd. moeten cchrer in O\'l'rt-enstcm
mmg zijn met de artikelen 18 en 30 van het EC-\'crdrag. Volgen 'i de recht-;praak van het Hof '-'an Jusnne is 
het bestaan van dergelijke national" procedun·\ n1et noodzakdiJk in strijd mcr deze artikelen.. 

Om in overl'Cn~tcmming te Lijn mcr de anikcll·n 28 en 30 van het EG-Verdrag moeten deze goedkeurlilgen 
echter ten minste de volgende procedurele voorwaarden vervulll·n ('): 

a) De nationale gocdkeuring~proccdures m('ICtm In ieder ge\·al gcbao;eerd zijn op objectieve, niet-discrimi
nerende en vooraf gekende criteria. zodat l'Cn grem wordt ge,rdd aan de bct)()rdeling~\TIJhcJd van de 
nationale autonte1ten en willekeur wordt voork11men. 

(1) Arrest van het Hof \'aD Justitu: van 29 mei 1997 admini,tratlevc proccdure ingele~d door VAG Svcnge AB. zaak C-32<1}95. 
Jll1bpr. 199~. b17- 1-0267S. 

(') Arrest YliO het Hoi \'30 Justnte vun U Januan 1002, ('.mal Satélt[r Oagual \L tegen Admim'\lra.:ión Gent'J'allld Estado. iD 
tegenwoordigheid \'an Distribuidora dt Tclev~iûn 01giul S:\ (DTS), z.ul C-l90/99,Juri,pr. 2001. blz.l-00607. 
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b) Deze proc.:dures mogen geen controles behelzen die in het kader van andere procedures 10 dezelfde 
of een andere lichtlat al :r.ijn uitgevoerd Bijgevolg hrbhcn de nationalt' autoriteit<'n niet het recht om 
technische te.:.ten tè ci~t·n die al 10 een ancien• lid~taat ?.ijn Ull$lCVOcrd en waarvan de rc:sultaten voor hen 
beschikbaar zijn oC hun op vcrzoek ter beschikking ku111wn worden ge.steld. Dit vergt een actieve benad~-
ring door de nationale imtantie die et.'Tl danvraag ontvangt om een motorvocnuig goed te keuren of. m 
dezelfde context, de gelijkwaardigheid te erkt.'llnen van een gol'Likeuringsu:rtifkaat dat door een goedkcu
nngsmstantJe van een andere lidstaat b afgegeven. h:n at.tieve benadenng is tmuwcns ook vcreist van 
laatstgenoemde imtantie en in dit opzicht is het aan de lid'itaten om ervoor te zorgen dat de bC\-oegde 
goedkeuring~mtanries mer elkaar samenwerken om de proceduréS voor toegang rot de nationale markr 
van de imponen-nd~ lidstaat te vergemakkelijken (1). 

c) De proccdure muer makkelijk toegankelijk zijn en vrij snel kunnen worden volrooiJ en als zij op een 
weigering u1tloopt. moet deze voor de rechtbank kunnen worden betwist. Oe prU<cdure moet Uitdrukke
lijk bij een voor de nahonalc autoriteiten bindende handeling met algemene strckkinR zi1n vastgesteld. 
Bovcndit'n 1s een nationale goedkcuringsprocedurc niet In ovéfecnstcmming met de fundamentele begin
selen van het vrijt• vcrkeer van goederen, als de duur van de procedure en de on<·wnrcdigc kosten die zij 
met zich brengt. dL' eigenaar v.m het motorvoertuig ervan doet afzien de gocJkt•uringsaanvraag in te 
dienen. 

De technisch~ voorschriften van de oorvangende lidstaat mogen niet nodeloos eisen dat bet motor
voertuig wordt gewijzigd Het feit dat het motOrvocnui~ eerder in een andere liJ~taat was geregistreerd. 
berekent dat de bevoegde mstanties van die lidswt van oorckd waren dar het motorvocnutg un alle rele
vante technische vooi'5Chriften voldeed_ De goedkeunog van een morarmerruig dat al in een andere lidstaat 
was goedgekeurd, ongeacht of her eerder was gen.-gi\tn·L•rd of niet, mag derhalve door de bcvtX-gde narionale 
msramies alleen worden geweigerd als het mowrvac.:rnug een reëel ris.ico vom de volksgezondheid 
meebrengt Volgens de ret:htspraa.k van hrt Hof van Justitie moeten de lidstaten bij de uitoefening van hun 
discrerionairc bevoegdhetd het cvcnrt.-digheidsbeginsclm acht nl.'mcn. De mtddelen die ZIJ kiezen. mogen niet 
verder gaan dan hergeen werkelijk noodzakdijk is nm de bescherming van dt• volk~g<nondhrid te waar
borgen of om aan de Jwingcndc vereisten op het ~ebicd v~m bijvoorbeeld verkeersvcili)thcid re voldoen: 
vcrder moet~ die rmddclcn 10 verhouding staan tot het nJgt'\trcefde doel, m die zin dat dit doel niet kon 
worden bcrci\.."1 met middelen die het intmcommunautatre handeb-vcrkeer minder btpL:rkcn ( ). Aangezien 
artikel 30 van hét EC.-\erdrag een resrricud Uil te lcgg~:n uitzondering op de regel van het \TÎJC g<>c:derenver
keer binnen de (,cmet-n~..:hap i~ (~ moeten de narioo.ale autoriteiren die zich daarop beroep~n. in elk 
concreet geval aantonen dat hun regeling noodmeiijk is voor een doeltreffende bescherming van 
de in artikel 30 van het EG-Verdrag bedoelde bebngeo. en met name dat de goedkeunog van het motor
voerruig in kwt.~"tie een r<X-cl nsico voor de volksgezondht•id of de verkeen;veiligheid mCl•brcngt. 

In dit geval zou het met redelijk zijn te beweren dat alken al het feit dat een VO<'rtuig volgens de voor
schriften van een andl're lidstaat is goedgekeurd en eventueel, maar nier noodzakelijk, bepaalde technische 
eigenschappen vertoonr die veNchillen van die welke hij de wetgevmg van de lidstaat van bestemming ZiJn 
voo'lleschreven of vcr;chillcn van d1e van het corrc~pondt•rcnde. in deze lidstaat gocdgekeun.le type. een 
em~tig gevaar voor dt gezondheld en het leven \<lil peNonen of voor her mthcu oplc.:vert 

In de prakujk dienen de bevoegde instantie~ van de ontvan$!cndl.' lid~taat de volgende maam·gek'll re nen1en: 

a) de techmschc eigenschappen van een motorvoertuig d.lt L:crd.:r in een andere lidstaat j, goc-dgckeurd en 
geregistreerd. mnctcn in de omvangende lid~taat ~-crst worden getoetst aan de tucpa~chjke wchmscbe 
voorschriften, dat wil lt>ggcn niet aan de man' gddenût· voorschriften, maar aan de voors<hrifrcn die in 
de ontvangende lidstaal van roepassing waren op ht·t ~cnblik Jar in de lidStaat van oor-;pmng goedkeu
ring is verleend: 

b) de bevoegde in\tantit!l. moeren rekening houden met de Lestct•rtifkatcn die door de bevoegde instanties 
van andere lidstaten en door de fabrikant zijn af~egcvcn ('). Aanvullende testen mogen :tllcen worden 
opgelegd als zir nOOth.akclijk zijn om de bevocgdt• 1nsaantÎl"ö mformatie te vcrsm!kkcn die op de ccnifi
caten nier kan worden gevonden; 

c) op basis daarvan mocrcn de bevoegde insra.nrit.-.; bep.tien op welke punten het motorvoenutg niet voldoet 
aan de rechmschc voomhriftcn die in de Ont\'angcnde lid~taat van roepassing Wéll'CO op het ogenblik dat 
het vocnutg voor het eerst in de EU wen.! goedgekeurd: 

(') Arrest van hc1 Hof van Ju~IIIÏl' v;an I 0 november 200 ') rommtç\1~ v,m de Europoe Gemccn~chappcn legen Je: l'onugese 
Republiek. zaak ('.4 H/0 l. Jurlspr. 2005. blz.1·0966~ 

(>) Arrest v;m het Hof Yanju\1111<: van 5 febroari 2004. Cnmmt~Stc van Je tun1pesc Gemccn~chappcn tegen de fr.mo;e Repu
bliek. zaak C- 24/00, jurlspt 10CJ4. blz.J-O I 2T' 

(') Arröl van hel H1Jf v;m JuMIIIC van 5 februari 2004, strafza.1k tegen John Greenham en t.;,mard Abd, zaak C-95/0l. 
Jurispr. 2004. blz. 1-0 I J 31 

t') Arrcsl van het Hof van Ju~titic van 1 b oktober 200 3, Commls~1e \'an de Europese Gemeen~• happen tegen de Irahamse 
Republiek. Zllak C .w; JO I ,Jurispr. 200 l, blz. 1-llO 21. 
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d) de bevoegde instantie~ mogen dan alleen nauonale lcchnischc voMschriften lOt.-passen die evenredig zijn 
m het licht van een van d~ redenen die dour het Hof van Justitie ah J,.,;ngendc \'ereisten worden erkend 
of die in artikel 10 van het FG-\'erdrag wnrden g~·noemd. f.r zij up gewezen dar de rocpa~~mg van 
onevenredige nation.!le tcthm,c.he voorxhriftcn op het motorvcx·nutg m l.:westie t-en ~chending zou 
inhouden van het Gcmccn,chap~rechr, dat in ieder g~oval prevalc:m op nationaal rechL 

3.4. Keuring van gebruikte voertuigen 

Dod van de kcunng ~ veriftércn of bet motorvoertuig in kwe!>"tie op het ogenblik van de regisrratie in 
goede staat van onderhoud verkttrt. Hc:t feil dat ci:n mmorvoertu1g 'inds de laatSte keuring op de open
bare wc& is gebruikt, kiln cchwr een recht\'a.mligllll( ZIJn voor een keuring biJ de regts1I3Ut' in L'Cn andere 
lidstao~ t . 

Volgcm de rechtspraak van het Hof van Ju!itillc (11 lo..unncn de lidstaten Ju., c•iSen l.iat motorvoertuigen die 
aJ in dezelfde of een andere lidstaat geregistreerd waren, worden gekeurd alvorens ze opnu:uw worden 
geregtstrccrd. mns deze kcunn~ vcrplicht is voc1r elke cig .. -nJom\ovcrdracht v-.tn een soortgdtik motorvoer· 
tuig of voor elke verandt.'Ting van houder van het kcntekenbewij:., ongc.1cht ol het motorvoenuig in dezelfde 
of ccr~ andere lidstaat was gcrcgi,trcerd. De keuring vóór de registratie mtx'l tt'n minste dezdfde procedurele 
voorwaarden vervullen ah Je gi)Cdkeuring van de tnhniscl1e eigenschappen van het motOrvocrtuiR, name
lijk: 

a) zij moet gebaseerd ztjn op objectieve, nier-discriminerende en vooraf gekende criteria. zod.·u een 
grens wordt gesteld a.tn de heoordelings\Ttih,•td v.m de narionale autontcilen co willekeur \VONt voor
komen: 

b) l.IJ mag geen controles behelzen die in het kad~o·r van andere pmc~:durc~ m dezelfde of ~.~n andere 
lidstaat al zijn uitgevoerd. Wanneer een voert UI!( in een lidstaal is gekeurd, moeten volgens het begmsel 
van geltjkwaarcbgheid en wederzijdse erkenning dm in artikel 3, lid 2. van Richtlijn 96/96/rG van de 
Raad (l) is neergelegd. alle uvcrigc lidstaten het d<tarbtj afgegeven ccrtitk<Jat erkennen. wat hen e<·htcr niet 
belet om alle aanvullende testen te eisen dtc voor registratie op hun grondgebied gewoonlijk worden 
uitgevoerd, op voorwaarde dat die tcstell al nkt onUilT dat certificaat vallen ( ~: 

c) de Commissie is van oordcel dat de keuring t't'n ~erna.kkeliJk tOC~'<~nkcliJke procedure m<X·t ZtJn die 
binnen redelijke tijd kan \Hlrdcn voltootd. Dtl(lr de k~o-uring \"OOr geimportcerde voerruigt•n tor 'pec.ifieke 
en afzonderlijk aangewezen h-uringsstauons te bt•pcrken, kan de bandel russen de lidstaten worden 
belemmerd. 

3.5. Registratie van het motorvoertuig 

Door het motorvoertuig te rt.1!t'lrerc.-n, staat de lidstaat 10e dat het in het verkeer wordt J!ebrac.ht, war de 
identificatie ervan en de a(giftc van een kenteken unphccen. 

3.5.1. De tam registratie wm nwton:ocrtuigen 

Voor nieuwe motorvCX'rLuigtm mer EG-typegtx"dkcuting die in een and~rc lidstaat zijn aangekocht, moet dè 
ltd\taat van regtstrauc behalve de specifieke ge~cven<> van de pet'ioon nf organisaue die om registratie 
volgc:ns de gcharmoniseerJc: ~·ommunautaire code C wnockt (•), ht!t EG-certificaat van overeenstem
ming (') eisen. 

Voor voertutgen zonder EG·typc.-goedkeuring mag de lidstaat verzoeken om ovc:rlcgging van het relevante 
narionale typegoedkcuring~cnificaat of her nanonak indi\;duele gcx-dkeuring)~oertificaat (zie punt 1.1.2). 

rl Arrt.\l van hel Hof van 12 jum 1986 Bernbam Schluh lC):I:n '\uto controle technlque WRL z.uk C )0J!!5, Jurt>pr. 1986, 
bit. OI 855. punten 14-111: za.ll.. C-451 (99, punten 62. 6l en 64 

(') PB L 46 van t7,2.1997. blz. I Ri,hllijn iaatstelijk gt•wijzlgd bij Verord~ning (liG) nr. 1 R82fl003 van het FurH('CCS Parle· 
ment en de Raad (PB L 284 vdn \I J 0.2003, blz I) 

(') Zao~.k (-4 51 /911. 
('l !te de biJlolgen I en U btj RichtltJO 19911/37 /Et.. . 
(') Anikd 7. 1id I. van Richth,n 70}1 )6/Ef.G. 
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De Commissie is van oonleel ebt de hdsraten her recht hebben om op her ogenblik van de registratie na te 
gàan of de brw correct h bet<~<tld. 

Wanneer èl1l profos:siontlt handtlaar in een andere lid~taat eèn motorvocnuig verkoopt. b hij vcrplicht een 
factuur af te geven. Voor btw-doeleinden zijn l'r l\\'t't' mogdijkhedcn: 

a) het motorvoertuig i~ .nieuw", als de kvcring p!.t.mvindt hetzij binnen ze~ maanden na de datum waarop 
het vocnuig voor het eerst in het verkeer is gebracht, hetziJ al\ het voerruig niet meer dan 6 000 km 
heeft afgelegd. Overeenkomstig artikel 2 van Richtlijn 2006/112/f'G van de Raad V<tn 28 november 
2006 betreffende het gcml'en~happelijke ~tcl\el van bclastinR over dl· toegevoegde waarde ( ) (de .brw
richtliJ011S de brw dan vc~huldigd in de lid~taat \Vaarna.tr bet V<Mtutg wordt ovt:rgebraclu. Oe le,·enng 
van nieuwe vervoermiddelen is vrijgesteld V".tn bt\\· in de lid,taat van OOr<iprong waar de handelaar is 
gt.'\'<."itigd (artikel 138. lid 2, onder a), van de btw-richtliJn). Om krachten' deze bepaling tl.' worden vrijge
\ldd, moet worden aangetoond dat hc:t nieuwe v.:rvncrmiddel door of \'OOT rekening van de \'l!rkoper of 
afnemer wordt verzond~'" of vervoerd naat een plams buiten de lidstaat van OO!"ipltln!t, maJr binnen de 
Gcmccnschap. 

b) het motorvoerruig is niet .nieuw", wanneer c..'t'n parnculier naar een .mdt'fe lidstaat gaar om het motor
voertuig te kopen en het zelf meeneemt (of het laat brengen): dan koopt hij tegen het btw-percentage op 
het \'Cfkooppunt. ebt \\il zeggen de bcla,llng wordt geheV"en in het land van oorsprong. De btw is 
verschuldigd in de lid~taat waar de handelaar h gevestigd. \\'annt•cr de autohandelaar d<." auto hceh 
gekocht \'an een oorspronkeliJke koper du.' met name de in de wrkooppnjs van het rnoton•ocrtu1g mbe
!:rcpcn btw niet heeft afgl:'rrokkcn, is Je bijwnderc r<.>geling voor gebruikte goederen (de .winstmargcre
geling") van toepassing (anikel 312 e.v. van de btw-richtlijn) 

Wannel:l' een particulier zijn moton·ocrtuig verknopt. kan het voor btw-d<x:lcinden: 

a) .nieuw· ZiJn (voor de dcflnirll' van een nit-uw vocnuig: zie onder a) hierboven). In dat g~'Völl is dt btw 
vcr;chuld.igd in de lidstaat waarnaar het voertuig wordt overgebracht (.mîkcl 2 o.'an de brw-richdijn) Om 
dubbele belastingheffing te wrmijden, IS de panirulier die de .nieuwe• auto hceït gekocht, gerl.-cllrigd de 
btw die in de verkoopprih in de lidstaat van oorspmng is begrepen. o~f te treUcn of te latt·n terugbetalen 
tor een bedrag dat niet hoger ligt dan het bt•drag van de brw die hij vcr;chuldigd zou zijn indien de leve
ring belastbaar was in de lidstaat van oorspron~ (anikcl 172 van de btw-richtliJn); 

b) nit•t .. nieuw" zijn. Dan valt de transactie buiten het tocpassings!(eb1ed van de btw-richtlrin en b er geen 
btw veflichuldigd. 

\'olgen' de Commi)o;jc mogen de nationale autoriteitem btj de registratie ook een bewijs van dekking door 
een venekering etSen. 

3.5.2. Motorwxrtuigm die rerder in <m ;mdrrc liJsladl w<Jn'n gmgismenl 

Voor motorvoertuigen die t-erder in een andere lid'itaat waren gerc:gi\trecrd. mag de lidst.1at van rcgistrJrie 
alk•cn d~ volgende stukken \'erlangen: 

a) het originele, nier-gehannoniseerde kentekenbew ijs dat in eeo andere lidstaat is afgegeven, of een 
kopie ervan. Veel V(X'rtuigen die vóór 2004 gt•rcgisrrecrd waren, gaan nog vergezeld van het niet-gehar
monl)('crde kemekenbcwijs. In het Gemccno;chap~rcchr bestaat er geen verplichting om het originele 
kenrekenbewijs dat in een andere lidstaar b afgcgcwn. of een kopir d.tarvan over te leggen aan de natio
nale rcgistratieautoritdten van de lidstaar van he,tcmming. Oe Comml\~ic h echter van oordcel dat het 
nauonale recht de koper kan vcrplichten een kop1c van het in de hdsraat V'.lll oo~prong afgt.-gcvcn kentc
kcnbe\\ijs Over te koggen voordat het motorvt)(:rtuig wordt gcregÎ\IT<.'Crd, Om dubbele aUmini5tratieve 
conrrolt• re vermijden of vocrtuigcnminahtrll tl' hcpetkt.--n. 

b) het geharmoniseerde kentekenbewijs. H~t door een lidstaal afgegeven geharmoniseerde kentekenbe
wij~ moet door de overige lidstaten worden erkend voor de nieuwe reAhtratie van hel voenuig in een 
andere lidstaat (l). Wanneer crn koper een motorvoertuig met gcharmonl~ce.rd kentekenbewijs koopt 
omvangt luJ deel I van het vonge kenrckenbcwtJ~ in teder geval en deel 11 als dar 1s afgegeven. Deel I van 
het vorige kentekcnbewij) l'll deel U (indien afgegcvc:n) moeren aan de registraticau!Oritcircn in de lidstaar 
van b~tcmming worden overgelegd om hen In ~laat te stellen het deel (dl· delen) van het vongc kcntc
kenbcwil~ in re trekken. Bmncn rwee maanden moeten zij de autuntdten van de lid~taat die het kente
kenbewijs hebben .U:,(!elcverd, daJrvan in kennh ~rellen Bovt.'lldicn moeren zij het ingetrokken kenteken
bewijs aan de gcnoemdr automenen rentgsturrn indien deze daar btnnt•n ze, maanden na de inrrckkmg 

( 1) l'lll 347 van 11 .12.20011 hlz 1 Rkhllijn laautd1Jk)ICWIJ2iJ,!J hiJ !kschiklun)! .!007/11 J/EG (PB l 57 v.tn 14.2.2007 blz. 
121 

(I) Anikel-t van Jöchtli1n 1999}3;/EG. 
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om vcnoeken. Wanneer het kentekenbewijs uit de delen I en 11 b~taat (1) en deel 11 ontbn:ckt, kunnen 
de bevoegd~ instantiC'i van tlt> lldstaat \\'aar de nieuwe registratie is .1angevr.~agd. in uit7ondcrltJk<' gevallen 
besluitm het voenUJg pa~ opn[euw te regisnxren nadat zij van de hcvocgdt· insmmies van de lidswt \\'aar 
het vocnwg eerder wa~ gt•registreerd, op papier nl elckrronil.ch de o~:vc,tiging hebben gekregen dat de 
a.1nvragcr het recht ht>Cft het voertuig in een andere lidstaat opnieuw te laten registreren (1): 

c) hN nationale of EG-certificaat v:m overeenstemming 

- de nationale autonteltcn mogen het EG-certificaat van ovcn:..-en~tcmmmg niet eisen voor voertuigen 
die eerder in een andere lidstaat waren gcrt1ti~trccrd, als het vorige kt·ntckenbcwijs van hc:t voertuig 
volledig in ovcreemtemming is met het modd in Richtlijn I QCJ9j UJEC.. krachtem artikel 4 van de 
richtlijn moet het door t-en lidstaat af~egeven kcntckcnbe\\Ïj'> door de overige lidstaten worden c:rkend 
\'OOr de nieuwe registratie \'an het vocnuig 10 du: lidstaten: 

- voor voertuigen die C<'rdcr in een andt•n: lichtaal waren geregi.mcerd, mogen de nationale autoriteiten 
evenwel het EG-n•nific.1at van ovcrcen\tcmming etsen, al~ her nil't-gchannoniseerdc kentekenbewijs 
van de overige lid~tatcn hen niet in staat ~telt het mororvocrtuJg mt•t voldoeode nauwkt:urigheid te 
idl'Otilkeren: 

- al\ het mmorvoenui.~ ):l't'n EG-<:crtiflcaJt van ovcreenstdllmin~ h~o~f1. mogen de nation;lle autori
teiten een nation..al l"ertifkaat van own.'I.'O'itcmmmg \Tagcn. 

d) het ~wijs van betaling van de btw, ah het v<x·rruig voor btw-doelcmden nieuw is (zie pum 3. 5.1 ). 

c) Cl'n vcrzekeringsbcwijs 

n een keuringsbewijS ab de keuring verplicht t'i VlXU aJic nit:UWC rl.~lSlr.llll..; Van VOCrtU18Cil die Ct'rder in 
dezelfde of een ander~: lid~taat geregistreerd waren. 

4 OVERBRENGrNG VAN EEN MOTORVOERTUIG NAAR EEN ANDERE UDSTAAT 

Een motorvoertuig kan uiteraard op een aanhangwJ~<tcn of vracht\\".agen worJen geplaatSt en naar een andere 
[id,t.tat worden gebracht. Toch worden veel motorvoertuigen naar de li&;t:tat van besremming ~JCrcdcn. 

De meeste hd~taten hanteren als algemene regel dar ctn motorvoertuig nÎl't zonder kenteken op de openbare 
wt:g mag rijden. De normale s1ruatic 1S dat het motorvoertuig met de kenrekcos van de lidstam van 
oorsprong naar de Udstadt van bestemming wordt ~cn.•<kn 

Bovt•ndicn moet de wcuclijkr aansprakelijkheid alttjd worden gedekt dnor een vcrzekering (') en wordt 
be~tuurtlcrs aangeraden de ·Rroene kaan", dat wil ;reggen bet intcmation;~lc vcrzekcringsb<.·wih ('), bij zich re 
hebben ab ziJ hun v~lertuig gehruikcn. Sinds de ondertekening van de Multilaterale Garanuoovc:n.>cnkomst (') 
door alle lidslaten (plus Andorra. Kroatic. Liechtcmtdn, Noorwegen en Zwit,erfand) heeft de kentekenplaat 
van Cl'll voertuig dezelfde waarde al~ een vcrzckcring\bcwi js. Zo kunnen mut()rvocrtwgen met een kenreken
plaat uir een van deze landen vrij deelnemen aan het verkeer m deze zone zonder dat het bt'Wi)S van de voor 
mowrrijruigen verplichte wendijkc-aansprakeliJkheidsverzekering bij de grenzen wordt gt~controk-t·rd . 

(') Volgen' overweging 7 van RichtliJn 1999/ 37/EG mak(n Je hdqaten gd:mlik V"Jn een kentekenbewiJ~ uat un een enkel of 
un twee .afzonderlijke ddl'f1 bcst.J<II en .verdient h<·t op dil moment de vonrkrur beide wstemen n.tast dk.tar te Luen 
bc~tJ.ln". Kradllcm artû:d '· hd I, ~;m de ri.:hditn lx:~taat het k.:ntekenbewij\ hl'tltl uu ~lct:lus êdt Jcd ovcn:enkomsug 
b1il.tgc" I, heiZIJ uit twee dc:len m·er«nlam~l~ de hiJlagen I en 11. Oe Ver\''1JZ1"8 n.ur declil geldt alleen voor liJ,t.tten d1e het 
~~·\teem \'lln kentekenhc"lJlen me1 m« afzonderliJke Jden (,k-eil en d«!i!lll) tQCpa,~. · 

f) Arrikd ;,lid 2. van Richtlijn 1 ')<19 /JliEG. 
(') Richtlijn 72!166/EEG van de !Uad van 24 apnl19~l tnt.tl.:c de onderlinge ao111ra,sing van de "'-'Cl)lc,~n1:~'f1 der lid\taten 

bemffcnde de verzckcnnglègtn de wettelijke aan~prakclijkheiJ waartoe Je dccln~minj:: aJn het vcrkeer v~n motoni1tuigen 
nanlcidang kan geven en de runtrok op de verzeker lil)! lt'!lcn deze aan~prakelijkheid (I'B l I 0 3 van 2.5. I 97 2. blz.. I). Rkht
liJn laat~tclt)k gewijzigd bij Rldultjn 2005/14/EG v~n het EuropCt'!> Parlement en dr Ra.td (l'S L 149 v,m 11.6.2005, blz. 
14) 

{') Elke bc:.'ltuurder kan <!CO ~roc:ne l;aan k.n)gen VOID de vcrzékef3Jr die hem de wrrtK:htc: weuditke aanspraldi,khdlhverzeke
rin!? voor rnotorTÎJtuigcn hcdtali~-geven. Het gnx"'l.:lw.ut-p>teem wen! in 1953 ln!!t"Y<Jcrd onder auspKlen v.m de Econo
rni..-..:he Commissie voor Eumpa \'an de V~ni):dc :\.1111~' en wordt door de R.ud van Bureaus beheerd. De groene kaan IS 
hl'l be"'1J5 dat de bestuurder 1en minste de 'ffl]lhcbtt' wrudtjke-ilansprak~liJkhcuJw~rzekcring heeft .afgl."lou·n,zoals I'OOr
geschrcven door de \W!~Je,·mg van do: Lmden dJt hit bcz~lCkt (v.,or meer mfonnauc, Ltl~ hup://www.cobx urglpubiJci:-;Xho
JlleEng-Pubhc.htm). 

(' ) Oe! up 30 mei 2002 ge<>lotcn ovcrcl·nkomst tus<;en de burc~u~ van nalionalè wrzd:t"r.ml"i van de lid~uten van de Europt!.t 
f~ont,mhcbc Ruimte, npgcnomcn 111 de bijlage bij St~rhikklng 2003{564/EG 1•an de rummLssie v;~n 2R JUli 2001 be•ref
fcnde Je toepassing van Rlthtlijn 72fl66fEEG van de R.tall van 24 Jpr!l i Q12 1nz.1ke de onderlinge aunpas,tng van de 
wc:tgcvmg1:n dtrr lidstJtt:n betnoffi:ndc de vcrzekeringtegen de wc:Jtclijkc aJn~pl'llkch1kh<1id waartoe de dl-clncming aan het 
vcrkl't'r van motorriJtUigen ~anltlding kan gçven en Je cumrok t>p de vtrzekcrmg 1~1:en Jezc aansprakchtkhcid (PB l 19 2 
van li.7.200J, blz. H\. 
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Er zijn rwec mogelijkheden om t-en motorvoertuig legaal naar de Jidqaat van ~temming re rijden: mer een 
tijdelijke kentekenplaat of m<•t een handelaarkcmekenplaat. 

4.1. Het motorvoertuig b~turen met een handelaarkente.kenplaat 

In de mee:.tt: hdsraten bestac1n ~r handelaarkcmt•kem om detaillisten 10 c;taat tr 'tellen lijden~ L'Cn hl•el korte 
periode met motorvoertuigen op de openbare \I,C~ te rijden z<mdcr ze officieel te moeten laten rcgtstreren. 
Oergelijke kentekens zijn voorbchouden aan l~tbrikamen, asscmblcurs, distributeurs en dealer\, voor de 
mororvoertutgen die zij bezitten. 

De meeste lidstaten geven geen handelaarkt:ntckcnbcwiJ~ al~ zodanig af, waarbtJ her motorvoerttng moet 
worden getdt'ntifkecrd. Zij vcr'Mn·kken mce\tal een ander soort document. waarin het verband tussen de 
kentekenplaat en de houder ervan wordt vastgc~tcld, enjof eisen dat ûe houdt:r t•cn logbock bijhoudt waarin 
al le vcrplaatsingen mt:r de kentekenplaat worden genoteerd. 

Artikel 3 5, lad I, onder a). van het \'erdrag \'i!O Wenen inzake ht•t Wl'gVCrkeer (') bepaalt dat dt• verdragslui
tende partiJen her vcrkeer van motorvoertuigen die door een andere verdragsluitende paruJ ziJn gcJ'C!li~treerd, 
niet mogen verbieden. milb de hc'>tuurdcr een kentckcnbewij\ bij zich heeft. De verdragsluitende panijen 
moeten ook kentekenbewijzen erkennen die door andere vcrJragsluitende partt)Cn overeenkom'>tig hel 
verdrag zijn afgegeven. Het verdrag be\'at echtn g~>en bep.llingcn die de vcrdrag!'luttcnde partiJen vcrplichten 
of toestaan het \Tije verkeer van voertuigen dit: ntct aan het vertlra,:: \'(\ldat-n. te verbieden. 

Gezien het bcgm.,d van vrije doorvoer van goederen binm·n de t.cmcen\Chap ( ') , valt het mtrc~communau
taire verkeer van motOrvoertuijlrn met een handelaarkenteken tJ;u in een andere lid~taat is afgegeven onder 
her EG-Verdrag ('). en met name onder artikel 2!i. Evmrucle bck•mmcringen moeten W(lrdctl Rcn!chtvaardigd 
uit hoofde van de in artikel 10 van het EG-Verdrag genoemde gronden of dt· door het Hof van Justitie 
erkende dwingcnck vt'Tci~tcn. 

Het beginsel dat elke lidstaat de nodige maatrt-gclcn moet nemen opûat de Wt'ttehjke aansprakelijkheid met 
betrekking rot de deelneming aan het verkct•r van voertuigt·n die gewoonlijk 1>p zijn grondgebied zijn 
gesrald. door een verzekering i~ gl'<ickr. is in de regel ook van toepassing op V<X'nuigcn met een handelaar
kenteken. De dckktng van de schade alsmede d~ \'OOrwaarden v-o~n deze wnekl'l'ing worden in dtc maatre
gelen vastgesteld. De lidstaten kunnen voerrutgen met een handelaarkenteken c~:htcr \'lln dez.c verplichting 
oorslaan (dat \\-il zeggen van bovengenoemde bt·palmg afwijken}. al' die kentekenplaten op een IJJ~l staan die 
door de betrokken lidstaat JS opge~cld en aan de overige lid~tatcn m de Commh~it• i) toegezonden. In dit 
geval behouden de andere lidstaten her recht re l'tscn dat de houder van een dergeltik voerruig ovcrc('nkom
stig de wcttdijke voorschriften van de betrokken lidstaat in het bezit is van een geldige groene kaart of een 
grcnsverzckeringsovereenkom~t ~luit (•). Een nieuwe wijztging v.tn R.!chtliin 7 21166 EEG, ingevoerd bt) de 
vijfde MotorriJntigem'CI'Zekenn~\richtlîjn 2005/14/EG ('}.bepaalt «hter dat voertuigen die van dt: vcrz.el-e
ringsverplichting zijn vrii~tcld omdar ze van een 'P4."t:ialc kentekenplaat ztjn \'{l(lrtkn. de7.elfdc behandeling 
moeten krijgen ab voerruigen die niet zijn verzekerd. Slachtoffl'N V;'IO ongevallen d1e door de~elijke voer
tuigen zijn wroorzaakt, hebbul het recht >ch:uldoo&~telling te vragen aan het vcrgoedingsorgaan van de 
lid~taar waar het ongeval heeft pluat:sgevonden. Oit vcrgoedlng~org.1an heeft dan een vordering op het garan
tiefonds dat is opgerichr in het land waar het voertuig gewoonliJk h ge~rald. 

4.2. Het motorvoe:rnûg is voon.ien van een tijdelijke kentekenplaar 

Tal van li<htatm hebben t•cn ~}'\IL'em van tiJGelijke n.-gJstralJc tngt'StCW uïd.3t nu.'t het motorvoerruig ' eêJJ 
lione 11jd kán worot·n gereden voordat het dellnitlc{'\l.·onlt gcn~J.o;tr4.>Crd of het grondgc.:bted verlaat. TiJJclijke 
rt.-gistranC' \'Îndt gewoonlijk plaat\ rn de bJstaat \OIO <~)Nprong \'.lil her VtleftUt~. Oe.• Commt'>'ite b t'dllt>r van 
oordcel dat lwt Jlgcmenc bt•gtn\cl van VT!J~' dmlr\'O~o·r van goederen L'll de nLhth)n inzake de kt·nt~o·kl·nbe
wijzcn van mot<,rvocnuigen lilt gt•volg hebbm dat de lidstaat van uotsprong tltlk lwt gebruik - op zijn 
grondgebted - moet roesld.Ul van ti)dclijkt• kcntt•kenplaren en -bcwijz.cn dtc Joor dl.' ltJ~ta.ll \'an hc,tcm
ming ziJD a~('ven. 

('} Economtschc Conmm;Ste voor l::uropa van de \."cmllj:dt ~aUC), 8 novt"mbcr 1968. zoolh gcWijzigJ. 
( ~ Punt 18 van het arrest van hrt Hof van )u.stinc: van 2l nktober 200 J. ·\Ümtnc.u:alion dt)> dt~uan~ eL droit) mdtrtCIHegen 

RtogiJS\ SA en Tran~rcmar <il. tauk. ( -11 5/02. )urfçpr 2003, bh~. 1-1 270; 
(') Arrest van het Hof van )u.stili<' van 2 oktober 200 l . manaak tegen \1Jrco Grillt, zaak C-tl/02. )uri~pr 2003. biJ:. 1-

1 I 585. 
t•) Arukl4. undcr b). van Ri~hthtn i 2/ 16b;EEG. 
(S) Anikei l. ltd l. .. nder b). moet door de lidsutcn uu<TbJk op 11 juni 2007 ren uitvoer worden gdtgd. 
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Voor tijdelijke registratie: 

mogen de Udstaten een tijdelijk kentekenbewij~ afgeven dat niet of )!echts weinig verschilt van bet 
model in Richtlijn 1999/37/EG. In dat geval 7.ÎJn de andere lidstan·n verplicht het door een luisraat 
.tfgegevcn tijdelijke kentekenbewijs te crkcnnen ''OOr de identificatil' van het \'OemJÏR tn het internatio
nale \'crkccr. mits de bt-stuurdcr overecnkom~tig anikei 5, lid I. van de richilijn (') deel t van her kente
kenbewijs btJ z1ch heeft; 

c:cn andere mogelijkheid is dar het tijdelijke kenrekenbewijs wezenlijk verschilt van het model in 
Richtlijn 1999/37/EG. In principe moeu•n de overige lidstaten her kcnrekcnbcwtjs erkennen m•creen
kom~tig de anikelen 28 en 30 van het EG-Vcrdr.tg 

Hel \TlJC vcrkeer van het motorvoertuig met t-en tlJddtJKc kenu:kenpl.1.11 t'n een tijddijk kentd~1."11ht·\\ij' mag 
allrt·n wonl<.>n verhinderd om rt-dcnl."ll die vcrband houJen met dt• wrkttr~wiligheid (zoals de nj\"nanligheid 
\'ëln de bestuurder, dt· nJk\·ing van dt• lok:d( wrkt'f.'r..regels of de 'ta:u "'-..l.lrin het motor\'CX'rtuig zich 
bevmdtl. m geval v-.m t"\'n r~dcli1k VtTlTlocdcn dJt het um een geswlcn vocnu1~ gut of wannct-r dt· wntrolc
rendt• iiUI<)ritciten emstigt• twîjfch hebbt•n omtrent û~· gèl~lighcid \'all lwr h·m~kt·nbcwii\. 

Bovendten wordt de bt.'stuunlcrs .tanbcvolen de .)!rocnc kaart" bij m:h h: hcbbcm al~ bcWlJ' Jat het voenuig 
ten mjnstt• Vt't7.ekcrd i:. tor het in ht'l hcztXhte l.md wendijk ve~lidllc minimumniveau. Tijden~ de over
brenging en rot de definitieve rcgtstratie în ilc lidst.tal van bestemmmg moet het voertuig ~ede kt zijn door 
ct·n verzekcringspol~ afgegeven door t>cn venekeraar dte gemachtigd is om in het land van oorsprong van 
het voertuig zijn acmiteiten uit te oefenen. Wanneer et·n voertuig vanuit een lrd~taat naar een andere lidstaat 
wordt wnonden. wordt krachtens ~n nieuwe hcpaling ( ') die Ullt:rlijk op 11 JUni 200~ door de lidstaten 
moet worden omgezet, dt lidstaat van bestemming v;maf de aanvanrding van de levering door de koper 
echter g(.'Clurende een periode van 30 dagen beschouwd al~ de lidstaat waar her risico is gelegen, zclfl> tndien 
het voerruig in de lidstaat van bt>stcmming niet offiClet'l ~ geregistreerd. Dit zal de koper van het vOt•rtuig in 
~taar ~tellen een vcrzekering af rc ~lutten in ztjn lid,raat van verblijf. ook al b her voertUig nog voorzten van 
een buitenlandse kentekenplaat (een tijdelijke kenrekenplaat van het land van oon;prong). In de prakriJk bere
kent dit dar de verzek.enng nwec worden genomen in het land van bestemming. Deze norzekering kan 
worden aangeboden door vcrlckeringsmaatsc.happîJcn dit zijn gevesti~d in de lidstaat van bo1tmmîng of m 
andere lidstaten die uit hoofde van het \'lij vcrrichten van dienSten of de vrijhetd van ve.~tiging dienstt'll 
\'l'rlcncn m de hdsraar van bestemming. 

5. RECHTSMIDDElEN 

leder doo1 de nationale automeiten genomen bc~luit om de typcgot.'Clkcunnf: of rcgi.Stratie van een motor
vocrtUiJ! re weigeren, mOet worden meegedt-cld aan de betrokken partij die regelijkertijd in kcnni~ moet 
worden ge<>reld van de rechr,middelcn \vaa.rover zij krathtcns de in de hctrokkm lidstaat ge>ldcnde \\'Ctf!eving 
beschikt. en van de tOl"gotane l(.nnijncn om die rcchtsmiddek'll aan te Wt."Jlden (' ). 

Behalve de formele nattonale rcchtsmtddelen dJc ter b~cht kking ~taan van de persoon die ccn regbtrnticaan
vraag indient, kunnen bul)lcr.; t•n ondemenungcn voor problemen mt•t de goedkeuring of r~istrntie van 
vocnuJgcn ook een oplossing zoeken via het SOLVIT-ncl\vcrk ('). SOLVIT kan gratis wordt·n ~crnadp lcegd. 

Her is ook mogelijk z.îch rechtst reek.' rot de Europese Commissie te wenden en I.Jachr in te dienen tegen een 
lid~taat. Als de Commi~ic van mt."lling is dat een hdsraat 7.lJn verplichtingen krathtcns het EG-Verdrng met is 
nagekomt.>n, kan zij ovcn:enkom~rig anikei 226 van het EG-Vcrdra~ ~n inbreukprocedure tt!)'!<.>n die lidstaat 
inleiden. 

(' ) RichtlrJn 1999 37/F.G is Ot>k ~•111 roepa.~mg op li)deliJI..t' ~ntekenbt."'VlJUn . .:ltc rlvereenkommg anrkel l , an1kcl 2. onder 
b). en arukel4 van de nchtliJn door de lidSlaten moeren wnrdcn erkend 

(1) Hel nrcuwe nnlkcl 4 br~ d;u bij RIChtliJn 1005/ 14/FG i~ npgcnnmcn in de Denlè Richtlijn 90/212/H.G v-o~n tie Ri!ad (PB L 
129 van 19.5.1990. blz. 3 3) betrefTende de verzekering t~en de wettelijke ao~n,pmkc:liJkhcid waarul<! dcclncmfng aan het 
verkeer van motorrijtuigen .a.mlciJrng Jun geven 

(') ,-\nikd I 2 \llll Richt..li,-n 70/ I S6/HG. 
(') http://ruropa.eu.int/soh·Jij. 
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