
CM\1022147NL.doc PE464.878v03-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

28.2.2014

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1333/2010, ingediend door Christine Pace (Maltese 
nationaliteit), over kennelijke discriminatie tussen Britse onderdanen en 
onderdanen uit andere Europese landen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster kreeg van een toeristeninformatiebureau te horen dat er bepaalde 
tegemoetkomingen voor vervoerskosten beschikbaar waren, maar uitsluitend voor Britse 
onderdanen. Zij beschouwt dit als discriminatie.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 9 februari 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 6 mei 2011

De Europese Commissie heeft een vergelijkbare klacht ontvangen met betrekking tot 
vermeende discriminatie met de tarieven van busvervoer in het Verenigd Koninkrijk.

De Europese Commissie is van plan te onderzoeken of dergelijke praktijken in 
overeenstemming zijn met het beginsel van non-discriminatie (direct of indirect) op grond van 
nationaliteit zoals bedoeld in artikel 18 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie.

Zoals het Europees Hof van Justitie herhaaldelijk heeft benadrukt, verbieden de regels voor 
gelijke behandeling van ingezetenen en niet-ingezetenen niet alleen openlijke discriminatie op 
grond van nationaliteit, maar ook bedekte vormen van discriminatie die, door de toepassing 
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van andere onderscheidende criteria, hetzelfde effect hebben. Dit geldt vooral voor 
maatregelen die onderscheid maken op basis van de (gewone) woon- en verblijfplaats van 
burgers, in die zin dat een dergelijk criterium vaak ten nadele van inwoners van andere 
lidstaten uitpakt omdat niet-ingezetenen in de meeste gevallen buitenlanders zijn.

Derhalve heeft de Commissie de autoriteiten in het Verenigd Koninkrijk verzocht om meer 
informatie over de behandeling van busreizigers en de speciale tarieven voor gepensioneerden 
in het personenvervoer in het Verenigd Koninkrijk. De Commissie heeft onder meer gevraagd 
wie er in aanmerking komen voor de verlaagde tarieven, waarom alleen gepensioneerden met 
de Britse nationaliteit aanspraak op gratis busvervoer kunnen maken, wat de redenen zijn voor 
de toepassing van dit criterium en in hoeverre de regeling aan het proportionaliteitsbeginsel 
voldoet.

Conclusie

De Commissie verwacht voor de zomer een antwoord van de autoriteiten in het Verenigd 
Koninkrijk en zal, na bestudering van deze informatie, haar standpunt over de situatie in het 
Verenigd Koninkrijk nader bepalen.

4. Antwoord van de Commissie (REV.), ontvangen op 28 september 2012.

De Commissie heeft een onderzoek ingesteld naar de vermeende discriminatie met betrekking 
tot de tarieven van busvervoer in het VK op grond van nationaliteit. In het kader van dit 
onderzoek hebben de autoriteiten van het VK in april 2011 op gedetailleerde wijze het Britse 
bustarievensysteem uitgelegd en in het bijzonder de redenen voor het vastleggen van 
verschillende tarieven voor ingezeten en niet-ingezeten ouderen. 

De Commissie heeft haar onderzoek afgerond op 23 augustus 2011. Momenteel wacht zij op 
de resultaten van de studie die een analyse maakt van mogelijk discriminerend beleid op het 
gebied van transporttarieven in het VK en in heel Europa. Haar doel is om een gecoördineerde 
en samenhangende benadering toe te passen met betrekking tot alle soortgelijke en mogelijk 
discriminerende gevallen. Mocht de Commissie stuiten op een schending van het beginsel van 
non-discriminatie, dan zal zij een inbreukprocedure starten.

5. Antwoord van de Commissie (II), ontvangen op 28 februari 2014

In het kader van het onderzoek van de Commissie, hebben de Britse autoriteiten uitgelegd dat 
de verlaagde tarieven (gratis vervoer voor senioren die hun hoofdverblijfplaats in Engeland, 
Wales, Noord-Ierland of Schotland hebben) worden aangeboden om gepensioneerden die 
permanent in het VK wonen te integreren in de samenleving, zodat deze kwetsbare groep 
mensen toch toegang heeft tot essentiële diensten, winkels, familie en vrienden en andere 
voorzieningen.

Die verlaagde tarieven gelden niet voor vervoer voor toeristische doeleinden of voor 
voertuigen van historisch belang, aangezien dit het doel van de sociale integratie zou 
voorbijschieten. Als niet-ingezeten ouderen die als toerist naar het VK komen, dezelfde 
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verlaagde tarieven zouden kunnen genieten, dan zou dat betekenen dat de aangeboden 
tarieven verhoogd moeten worden om de bijkomende kosten te betalen.

De Commissie merkt op dat de lidstaten volgens de jurisprudentie van het Europees Hof van 
Justitie in verband met sociale voordelen een voldoende sterke band mogen eisen tussen de 
EU-burger die uit een andere lidstaat afkomstig is en die graag toegang zou krijgen tot het 
sociale voordeel in kwestie, en de lidstaat in kwestie als een eerste vereiste voor een 
dergelijke toegang. 

In dit geval is een dergelijke vereiste band de mate van integratie in de [Britse] samenleving 
in de vorm van een verblijfplaats. Een bepaald land als vakantiebestemming kiezen, kan niet 
beschouwd worden als een voldoende sterke band om te argumenteren dat een land 
maatregelen moet nemen voor de sociale integratie van senioren die als toerist naar dat land 
reizen. 

Niet-ingezeten ouderen die voor hun plezier naar het VK zijn gekomen, laten genieten van de 
verlaagde tarieven is niet verenigbaar met de behoefte om sociale integratie te garanderen, 
wat toch het doel is van het sociale tarief in kwestie. Bovendien, rekening houdend met de 
beperkte beschikbare middelen voor het financieren van de verlaagde tarieven, zou dat om 
budgettaire redenen kunnen leiden tot het verhogen van de bestaande verlaagde tarieven.

De Commissie wijst erop dat haar analyse gebaseerd is op de veronderstelling dat indienster, 
net als de indiener van wie de Commissie eerder al een klacht onderzocht, over voldoende 
middelen beschikte toen ze naar het VK reisde en dat ze voor haar plezier reisde. Mocht dat 
niet het geval zijn, dan zou het resultaat van het onderzoek anders kunnen zijn.

Conclusie

Na het beoordelen van de informatie die de Britse autoriteiten in april 2011 hadden 
voorgelegd, is de Commissie tot de conclusie gekomen dat het aanbod van verschillende 
bustarieven voor ingezeten en niet-ingezeten ouderen in het VK geen indirecte discriminatie 
is op grond van nationaliteit in de betekenis van artikel 18 en 21, lid 1, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie.


