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Verzoekschrift 255/2003, ingediend door Gérard Keyser (Franse nationaliteit), over 
vermeende dubbele heffing van vermogensbelasting

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verklaart dat over zijn vermogen zowel in Frankrijk als in België belasting wordt 
geheven. Terwijl hij het met de in Frankrijk afgedragen belasting eens is, bekritiseert hij dat 
hij ook in België belasting dient te betalen, aangezien hij in deze lidstaat in zijn hoedanigheid 
van verzekerde geacht wordt bij te dragen aan een fonds ter ondersteuning van de sector 
sociale pensioenen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 17 oktober 2003. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 3 juli 2006.

Indiener woont in Frankrijk en moet daar belastingen en sociale bijdragen betalen. Zijn 
inkomsten uit roerend kapitaal worden met name belast door een “sociale heffing” van 2%1

die aan de Franse nationale kas voor ouderdomsverzekering van werknemers wordt betaald. 
Omdat indiener echter van de Belgische Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) een (legaal) 
pensioen en (extralegale) verzekeringen uitgekeerd krijgt, moet hij, volgens de Belgische 
wetgeving inzake dit onderwerp, een ‘solidariteitsbijdrage’ betalen die op basis van al zijn 
inkomsten uit België wordt berekend.

Voorzover de sociale heffing in Frankrijk2 van dezelfde aard is als de solidariteitsbijdrage in 
België, meent indiener dat deze dubbele “heffing” voor hem discriminerend is.

Belgische nationale wetgeving3

  
1 2,3 % sinds 1 juli 2004.
2 Blijkbaar houdt Frankrijk bij het belasten van de inkomsten van indiener geen rekening met de Belgische 

heffing.
3 Wet van 30 maart 1994 inzake sociale bepalingen BS 31.3.1994, in werking sinds 01.01.1995 zoals meerdere 

malen gewijzigd: http://www.juridat.be/cgi_loi/legislation.pl.
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Sinds januari 1995 wordt krachtens de Belgische wetgeving een solidariteitsbijdrage 
afgehouden van het bruto bedrag van de uitkeringen die een begunstigde van de Rijksdienst 
voor Pensioenen (RVP) ontvangt, of hij nu in het land woont of niet. De bijdrage, die kan 
oplopen tot maximaal 2%, wordt berekend op basis van alle pensioeninkomsten, legaal en 
extralegaal, Belgische of buitenlandse rentes, periodieke betalingen en voordelen in de vorm 
van kapitaal (omgerekend naar fictieve maandelijkse rente). De solidariteitsbijdrage, die zo 
wordt berekend is van toepassing op de bovenvermelde inkomsten die van Belgische 
oorsprong zijn  en wordt in zijn geheel van het bedrag van het legale pensioen dat door de 
ONP wordt uitbetaald, afgetrokken. De bijdrage, die gaat naar de financiering van het 
Belgische sociale zekerheidsstelsel, wordt bij de berekening van de belastbare grondslag van 
de inkomstenbelasting in België afgetrokken1.

Opmerkingen van de Commissie

Bij de toepassing blijkt dat een persoon die zowel in de staat waar hij woont als in een andere 
staat recht heeft op een pensioen en sociale bijdragen, hoewel per definitie deze persoon geen 
begunstigde kan zijn van tegelijkertijd twee sociale zekerheidsstelsels, dubbel wordt belast. 
De Commissie meent dat deze dubbele heffing in strijd kan zijn met de beginselen van vrij 
verkeer van personen op de interne markt (naargelang het geval, artikel 18, 39 of 43 EG)2 en 
dat daarom een dubbele belasting moet worden vermeden.
Op de eerste plaats vraagt de Commissie zich af of de Belgische bijdrage uit dit verzoekschrift 
door zijn eigenschappen en ondanks zijn sociale functie niet zou kunnen worden verrekend 
met een inkomstenbelasting die betrekking heeft op elk Belgisch pensioen, of het nu wordt 
uitgekeerd aan een ingezetene of niet3. In dit laatste geval zou een bijdrage die met een 
heffing wordt gecumuleerd, wat vanuit het standpunt van de staat waarin de begunstigde 
woont van dezelfde aard zou zijn, aanleiding kunnen geven tot een dubbele heffing. 

Omdat er geen communautaire harmonisatie bestaat voor de directe fiscaliteit, zijn de 
lidstaten vrij om de voor hen beste stelsels voor de inkomstenbelasting te kiezen op 
voorwaarde dat bij de toepassing van deze stelsels het communautaire recht en met name het 
beginsel van niet-discriminatie worden nageleefd. De lidstaten hebben op het gebied van 
inkomstenbelastingen onderling bilaterale overeenkomsten afgesloten om te vermijden dat de 
simultane toepassing van hun respectievelijke fiscale wetgevingen dubbele heffingen met zich 
zouden meebrengen.

De maatregel uit dit verzoekschrift valt niet onder het toepassingsgebied van de overeenkomst 
tussen Frankrijk en België4 die dubbele heffingen op het gebied van inkomstenbelasting tracht 

  
1 Voor het berekenen van het belastbaar bedrag wordt het bedrag van de bijdrage van het bedrag dat de RVP 

uitkeert, afgetrokken.
2 Het beginsel dat slechts een wetgeving van toepassing is op de sociale zekerheid wordt vermeld in artikel 13 

van Verordening 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de sociale 
zekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen,… die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, zoals 
gewijzigd, (geconsolideerde versie PB L 28 van 30.01.1997).

3 Informatie over het fiscale aspect van de Franse sociale bijdragen (CRDS en CSG) kunt u terugvinden in de 
arresten van 15.2.2000, C-34/98 en C-169/98 Commission/France, Rec.I-995 en 1049.

4 Overeenkomst ondertekend te Brussel op 10 maart 1964, goedgekeurd door wet nr. 64-1324 van 26 december 
1964, bekrachtigd te Parijs op 17 juni 1965, op dezelfde dag in werking getreden en gepubliceerd door decreet 
nr. 65-672 van 11 augustus 1965 (PB van 15.08.1965) (Rectificatie in PB van 09.10.1965). Publicatiedatum in 
Belgisch Staatsblad: 24.06.65-04.11.65
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te vermijden. De Commissie meent echter dat dit geval van dubbele heffing zou kunnen 
worden opgelost op basis van de overeenkomst tussen Frankrijk en België uit 1964.

Artikel 12 van deze overeenkomst bepaalt dat de privé-pensioenen enkel belastbaar zijn in de 
overeenkomstsluitende lidstaat waarin de begunstigde ingezetene is. Artikel 18 over de 
“inkomsten die niet speciaal zijn aangehaald” bepaalt dat “Voor zover de vorenstaande 
Artikelen van deze Overeenkomst niet anders luiden, zijn de inkomsten van de verblijfhouders 
van één van beide verdragsluitende Staten slechts in deze Staat belastbaar.” Als we deze 
bepalingen toepassen op de maatregel uit dit verzoekschrift, zou de Belgische heffing op een 
pensioen dat wordt uitgekeerd aan een ingezetene van Frankrijk, in strijd kunnen zijn met de 
voorschriften van de overeenkomst. 

Op basis van wat voorafgaat, heeft de Commissie contact opgenomen met de autoriteiten van 
de twee lidstaten die bij dit verzoekschrift betrokken zijn (België en Frankrijk), om na te gaan 
of er inderdaad een dubbele belasting in dit geval plaatsheeft en, indien dit niet het geval is, 
hen aan te moedigen om hun sociale zekerheidsstelsels aan te passen voor niet-ingezetenen 
overeenkomstig de communautaire beginselen en de bepalingen van de voornoemde 
overeenkomst.

De Commissie stelt voor de behandeling van onderhavig verzoekschrift niet te sluiten.


