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Betreft: Verzoekschrift 1799/2012, ingediend door James Bainbridge (Britse nationaliteit), 
over onroerendgoedbelasting

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, die de Britse nationaliteit bezit en in Groot-Brittannië woonachtig is, voelt zich 
gediscrimineerd door de autoriteiten in Ierland, waar hij en zijn vrouw een vakantiehuis 
bezitten, omdat zij worden gevraagd een "household charge" te betalen voor hun vakantiehuis 
in Ierland. Zij stellen dat hun hoofdverblijfplaats in Groot-Brittannië is en dat hun huis in 
Ierland slechts hun tweede huis is. Zij betalen reeds een andere jaarlijkse 
onroerendgoedbelasting over hetzelfde eigendom - de "Non-principal Private Residence 
Charge" of "NPPR". Zij zien dit als een kwestie van dubbele belastingheffing en vragen het 
Europees Parlement de zaak te onderzoeken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 15 juli 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 oktober 2013

In de huidige ontwikkelingsfase van het recht van de Unie bestaat er nauwelijks wetgeving op 
het gebied van directe belastingen. Bij gebrek aan harmonisatie vallen belastingen 
hoofdzakelijk onder de bevoegdheid van de lidstaten. Bij de uitoefening van deze 
bevoegdheid moeten de lidstaten wel hun verplichtingen krachtens het VWEU nakomen. Het 
is de lidstaten niet toegestaan om te discrimineren op grond van nationaliteit of om 
beperkingen te creëren of in stand te houden ten opzichte van burgers van andere lidstaten die 
hun vrijheden op grond van het VWEU uitoefenen. Zij kunnen evenmin ongerechtvaardigde 
beperkingen aan deze vrijheden opleggen.
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De Commissie heeft de kwestie van de vermeende discriminerende "Household Charge" en 
"Non-Principal Private Residence (NPPR) Charge" reeds behandeld in haar antwoord op de 
parlementaire vraag E-011451/2012.

De Commissie is van mening dat de Ierse wetgeving op het gebied van de Household Charge 
en de NPPR Charge geen inbreuk vormt op de EU-wetgeving, en wel om de volgende 
redenen:

De Household Charge is van toepassing op alle woningeigenaars, ongeacht hun nationaliteit 
of verblijfsstatus. Dit geldt tevens voor de NPPR Charge die wordt opgelegd ten aanzien van 
woningen die niet het hoofdverblijf van de eigenaar zijn. De NPPR Charge wordt dus 
opgelegd aan alle eigenaars van een tweede woning, ongeacht of zij ingezetenen van Ierland 
zijn. 

Aangezien zowel ingezetenen als niet-ingezetenen met een tweede woning in Ierland beide 
belastingen dienen te betalen, is er geen sprake van een discriminerende behandeling met 
betrekking tot de niet-ingezetenen met een hoofdverblijfplaats in één lidstaat en een tweede 
woning in Ierland.

Tot slot merkt de Commissie op dat de Household Charge niet langer van kracht is. Deze is 
met ingang van 1 juli 2013 vervangen door een plaatselijke onroerendgoedbelasting ("Local 
Property Tax").

Conclusie

Gezien bovenstaande overwegingen zal de Commissie geen inbreukprocedure tegen Ierland 
inleiden met betrekking tot de door indiener aan de orde gestelde kwesties.


