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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster beschrijft haar problemen met de Poolse en Nederlandse belastingdienst. Zij heeft 
de Nederlandse nationaliteit, maar woont sinds 2004 met haar zoon in Polen. Indienster 
ontvangt een Nederlands invaliditeitspensioen. In Polen wordt over dit pensioen belasting 
geheven. Volgens informatie uit Nederland zou over dit pensioen in Polen geen belasting 
mogen worden geheven. De Nederlandse belastingdienst heeft deze informatie recentelijk 
echter tegengesproken. Indienster stelt dat zij zes verschillende antwoorden heeft ontvangen 
over deze kwestie en dat zij niet langer weet waar ze aan toe is. In de antwoorden wordt ook 
niet aangegeven op welke wetsartikelen zij gebaseerd zijn. Bovendien worden volgens 
indienster bepaalde documenten van de Nederlandse belastingdienst door de Poolse 
belastingdienst niet aanvaard en verstrekt laatstgenoemde bijvoorbeeld geen enkele informatie 
over specifieke belastingaftrekmogelijkheden voor invaliden. Indienster stelt dat zij als niet-
Poolse invalide persoon niet op dezelfde manier wordt behandeld als een Poolse invalide 
persoon. Een gerechtsdeurwaarder heeft haar gedreigd met inbeslagname, maar deze 
procedure is voorlopig uitgesteld. Indienster is financieel niet in staat juridisch advies in te 
winnen. Ze heeft haar problemen voorgelegd aan de Europese Commissie en SOLVIT, maar 
deze konden haar ook niet helpen. Indienster vraagt het Europees Parlement om hulp.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 23 mei 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 augustus 2013
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Opmerkingen van de Commissie

Ten eerste kaart indienster problemen aan betreffende de aanvraag van een studielening voor 
haar zoon, die aan de landbouwuniversiteit van Krakau studeert. Omdat haar zoon in de 6 jaar 
voorafgaand aan de aanvang van zijn studie geen 3 jaar in Nederland heeft gewoond, kan hij 
geen studiebeurs aanvragen. Het scheen ook niet mogelijk te zijn een lening aan te vragen.

In artikel 7 van Verordening (EU) nr. 492/2011 betreffende het vrije verkeer van werknemers 
worden studiebeurzen beschouwd als sociale voordelen. Zowel migrerende werknemers uit de 
EU als hun gezinsleden hebben zonder enige discriminatie op grond van nationaliteit het recht 
om sociale voordelen te genieten. Volgens de gevestigde jurisprudentie van het Europees Hof 
van Justitie wordt een verblijfsvoorwaarde beschouwd als een vorm van indirecte 
discriminatie op grond van nationaliteit, omdat nationale werknemers gemakkelijker aan die 
voorwaarde kunnen voldoen dan migrerende werknemers1. Voor het aanvragen van een 
studiebeurs is het echter noodzakelijk dat de aanvrager voldoende geïntegreerd is in de 
samenleving van de ontvangende lidstaat. Daar indienster niet in Nederland werkzaam is en 
haar zoon daar ook niet studeert, lijkt hier geen sprake te zijn van integratie op grond waarvan 
Nederland een studiebeurs of gesubsidieerde lening zou moeten toekennen. De diensten van 
de Commissie adviseren indienster de mogelijkheden te onderzoeken om een studiebeurs of 
studielening aan te vragen in Polen.

Als indienster beweert dat haar invaliditeitspensioen niet correct wordt uitbetaald, heeft zij dat 
niet in het verzoekschrift aangegeven. Derhalve kan de Commissie niet beoordelen of er 
sprake is van een schending van de EU-wetgeving.

Wat de belastingproblemen van indienster betreft, merkt de Commissie op dat er in het 
huidige ontwikkelingsstadium van de EU-wetgeving beperkte wetgeving is op het gebied van 
directe belastingen. Bij gebrek aan wetgeving op EU-niveau vallen belastingen hoofdzakelijk 
onder de bevoegdheid van de lidstaten. Bij de uitoefening van deze bevoegdheid moeten de 
lidstaten wel hun verplichtingen krachtens het EU-Verdrag nakomen. De lidstaten mogen dus 
niet discrimineren op basis van nationaliteit noch ongerechtvaardigde beperkingen opleggen 
aan de uitoefening van door het EU-Verdrag gegarandeerde vrijheden.

Wat de heffing op grensoverschrijdende betalingen van pensioenen betreft, zijn de toewijzing 
van de respectievelijke heffingsbevoegdheid en het vermijden van dubbele belastingheffing 
niet door EU-regelgeving bepaald. Deze kwesties worden door de lidstaten geregeld in hun 
nationale wetgeving. Het is een gangbare internationale praktijk dat de twee lidstaten in 
kwestie – het land van vestiging en het land van de inkomstenbron – de heffingsbevoegdheid 
delen overeenkomstig een bilateraal verdrag ter voorkoming van dubbele belasting. De zaak 
van indienster valt binnen het toepassingsgebied van het Verdrag van 13 februari 2002 tussen 
de Republiek Polen en het Koninkrijk der Nederlanden2. 

                                               
1 Zie onder andere zaak C-542/09 (Europese Commissie tegen Koninkrijk der Nederlanden), [2012] te melden.
2 De Poolse en de Engelse versie van de tekst kunnen op volgende webpagina worden gevonden: 
http://www.archbip.mf.gov.pl/bip/_files_/podatki/umowy_miedzynarodowe/holandia_konwencja-
tekst_polski,angielski.pdf, terwijl de Nederlandse versie van de tekst hier te vinden 
is:http://www.archbip.mf.gov.pl/bip/_files_/podatki/umowy_miedzynarodowe/holandia_konwencja-
tekst_niderlandzki.pdf.
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Omdat het onduidelijk is op welke wijze het pensioen van indienster onder dit verdrag zou 
vallen, raadt de Commissie indienster aan om ofwel de Nederlandse ofwel de Poolse 
belastingdienst te verzoeken de regeling voor onderling overleg zoals beschreven in artikel 26 
van het belastingverdrag tussen Nederland en Polen te volgen. Artikel 26, lid 1, van dit 
verdrag bepaalt:

“Indien een persoon van oordeel is dat de maatregelen van een of van beide Verdragsluitende 
Staten voor hem leiden of zullen leiden tot een belastingheffing die niet in overeenstemming is 
met de bepalingen van dit Verdrag, kan hij, ongeacht de rechtsmiddelen waarin de nationale 
wetgeving van die Staten voorziet, zijn geval voorleggen aan de bevoegde autoriteit van de 
Verdragsluitende Staat waarvan hij inwoner is, of, indien zijn geval valt onder artikel 25, 
eerste lid, aan die van de Verdragsluitende Staat waarvan hij onderdaan is. Het geval moet 
worden voorgelegd binnen drie jaar nadat de maatregel die leidt tot een belastingheffing die 
niet in overeenstemming is met de bepalingen van het Verdrag, voor het eerst te zijner kennis 
is gebracht.”

Dit zou een oplossing moeten bieden voor in ieder geval de laatste drie jaar.

Conclusie

In het licht van het bovenstaande raadt de Commissie indienster aan ofwel de Nederlandse 
ofwel de Poolse belastingdienst te verzoeken de regeling voor onderling overleg zoals 
beschreven in artikel 26 van het belastingverdrag tussen Nederland en Polen te volgen.


