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Indien wagens met een rechtse stuurinrichting die niet in Polen
zijn ingeschreven, zonder beperking kunnen worden gebruikt, is
het verbod op hun inschrijving geen gepast, en in ieder geval
geen evenredig middel ter verwezenlijking van het beweerde
doel.
Juist het langdurige gebruik van een dergelijk voertuig in verkeer
waarin rechts wordt gereden leidt tot een routineverwerving en
vormt vanuit het oogpunt van de verkeersveiligheid geen gro
tere bedreiging dan de occasionele/tijdelijke verplaatsing met een
dergelijk voertuig. Bovendien bestaan er minder ingrijpende
middelen — zoals de bevestiging van een bijkomende spiegel
— waardoor het inhalen met voertuigen met een rechtse
stuurinrichting in verkeer waarin rechts wordt gereden wordt
vergemakkelijkt.
(1) Richtlijn 70/311/EEG van de Raad van 8 juni 1970 inzake de onder
linge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de
stuurinrichtingen van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan
(PB L 133, blz. 10).
(2) Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5
september 2007 tot vaststelling van een kader voor de goedkeuring
van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen,
onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen
zijn bestemd (Kaderrichtlijn) (PB L 263, blz. 1).
3
( ) Artikel 9, lid 2 van het besluit van 31 december 2012, punt 5.1 van
Bijlage I bij het besluit van de minister voor Infrastructuur van 16
december 2003, evenals punt 6.1 van Bijlage I bij het besluit van de
minister voor Infrastructuur van 18 september 2009 ter vervanging
en opheffing van het besluit van 16 december 2003.
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algemeenheid van goederen in de zin van artikel 5, lid 8,
en/of van diensten in de zin van artikel 6, lid 5, van de
Zesde richtlijn, indien de overige aandeelhouders, die ook
aan de btw onderworpen diensten verrichten jegens de ven
nootschap waarvan de aandelen worden overgedragen, (na
genoeg) tegelijkertijd aan dezelfde persoon alle andere aan
delen van die vennootschap overdragen?
3) Indien ook de tweede vraag ontkennend wordt beantwoord,
kan dan de in vraag 1 bedoelde overdracht worden be
schouwd als de overgang van (een gedeelte van) de onder
neming in de zin van artikel 5, lid 8, en/of artikel 6, lid 5,
van de Zesde richtlijn, in aanmerking genomen dat deze
overdracht nauw samenhangt met verrichte management
werkzaamheden voor die deelneming?

(1) Zesde richtlijn 77/388/EEG van de Raad van 17 mei 1977 betref
fende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake om
zetbelasting — Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toe
gevoegde waarde: uniforme grondslag (PB L 145, blz. 1).
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Partijen in het hoofdgeding
Verzoekster:: Belgian Electronic Sorting Technology NVVerweer
ders: Bert Peelaers
Visys NV

Verzoeker: Staatssecretaris van Financiën
Prejudiciële vraag
Andere partij: X BV
Prejudiciële vragen
1) Kan de overdracht van 30 percent van de aandelen in een
vennootschap — voor welke degene die deze aandelen over
draagt aan de btw onderworpen diensten verricht — wor
den gelijkgesteld met de overgang van (een gedeelte van) een
algemeenheid van goederen in de zin van artikel 5, lid 8,
en/of van diensten in de zin van artikel 6, lid 5, van de
Zesde richtlijn? (1)
2) Indien de eerste vraag ontkennend wordt beantwoord,
kan dan de in die vraag bedoelde overdracht worden
gelijkgesteld met de overgang van (een gedeelte van) een

Moet het begrip „reclame” van artikel 2 van richtlijn
84/450/EEG (1) van 10 september 1984 betreffende het nader
tot elkaar brengen van de wettelijke en bestuursrechtelijke be
palingen der lidstaten inzake misleidende reclame, en van artikel
2 van richtlijn 2006/114/EG (2) van 12 december 2006 inzake
misleidende reclame en vergelijkende reclame, aldus worden
uitgelegd dat het, enerzijds, de registratie en het gebruik van
een domeinnaam en, anderzijds, het gebruik van metatags in
metadata van een website, omvat?

(1) PB L 250, blz. 17.
(2) PB L 376, blz. 21.

