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Betreft: Verzoekschrift 1052/2008, ingediend door Aldwyn Llewelyn (Britse nationaliteit), 
over wettelijke rechten in verband met samenlevingscontracten in Frankrijk (PACS -
pacte civil de solidarité) en Groot-Brittannië (civil partnership)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener en zijn partner hebben in Engeland een civil partnership gesloten en wonen in 
Frankrijk. In Frankrijk genieten zij echter niet dezelfde, met name fiscale, rechten als een paar 
dat een PACS heeft gesloten, terwijl omgekeerd een PACS in Engeland wel gelijkgesteld 
wordt met het civil partnership. Volgens indiener bevat de overeenkomst over dubbele 
belasting tussen Frankrijk en Engeland een artikel (25) krachtens hetwelk Britse burgers op 
fiscaal gebied niet anders mogen worden behandeld dan Franse burgers als zij zich in dezelfde 
situatie bevinden. Volgens indiener achten de Franse autoriteiten artikel 25 echter niet van 
toepassing. Indiener en zijn partner kunnen geen PACS sluiten omdat zij reeds een civil 
partnership hebben gesloten en het is niet eenvoudig dit op te heffen. Het civil partnership
wordt door Frankrijk niet erkend en indiener en zijn partner worden door de Franse 
belastingdienst derhalve als alleenstaand aangemerkt. Indiener merkt voorts op dat Franse 
burgers die met hun partner in Engeland in een civil partnership leven ook een PACS in 
Frankrijk kunnen sluiten. Het Nederlandse homohuwelijk lijkt bovendien volledig te worden 
erkend in Frankrijk. Indiener is van opvatting dat er sprake is van discriminatie en verzoekt 
om opheldering.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 15 december 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 juni 2009

Het verzoekschrift
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Indiener, een Brits onderdaan, en zijn partner hebben in Engeland een civil partnership
gesloten en wonen in Frankrijk, waar dit partnerschap niet wordt erkend. In Frankrijk genieten 
zij echter niet dezelfde, met name fiscale, rechten als een paar dat een PACS (pacte civil de 
solidarité) heeft gesloten. In Engeland daarentegen wordt een PACS wel gelijkgesteld met het 
Britse civil partnership.

Volgens indiener bepaalt artikel 25 van de overeenkomst over dubbele belasting tussen 
Frankrijk en Engeland dat Britse en Franse burgers op fiscaal gebied niet anders mogen 
worden behandeld als zij zich in dezelfde situatie bevinden. Volgens indiener erkennen de 
Franse autoriteiten het Britse civil partnership niet, ontzeggen zij indiener en zijn partner de 
voordelen van een PACS en verhinderen zij hen een PACS aan te gaan omdat ze al een Brits 
civil partnership hebben gesloten. Indiener en zijn partner worden door de Franse 
belastingdienst bijgevolg als alleenstaand beschouwd.

Indiener merkt voorts op dat Franse burgers die met hun partner in Engeland in een civil 
partnership leven ook een PACS in Frankrijk kunnen sluiten, en dat het Nederlandse 
homohuwelijk in Frankrijk volledig wordt erkend. Hij is van oordeel dat er sprake is van 
discriminatie tegenover Britse onderdanen, met name Britse homoparen, en verzoekt om 
opheldering.

Opmerkingen van de Commissie

De Commissie heeft kennis genomen van de problemen waarmee Britse onderdanen worden 
geconfronteerd die in Frankrijk wonen en in het Verenigd Koninkrijk een civil partnership
hebben gesloten, doordat dit partnerschap als dusdanig in Frankrijk niet wordt erkend maar 
voor de betrokken partners wel een belemmering vormt om in dat land een pacte civil de 
solidarité te sluiten. 

Momenteel bestaat er geen communautaire regelgeving die voorziet in de erkenning van 
samenlevingscontracten in de Europese Unie. Elke lidstaat moet deze kwestie dus zelf regelen 
en beslissen of hij samenlevingscontracten erkent die in een andere lidstaat zijn gesloten. Bij 
de uitoefening van deze bevoegdheid moeten de lidstaten evenwel het Gemeenschapsrecht 
eerbiedigen. De situatie waarin indiener verkeert, zou vragen in verband met het 
Gemeenschapsrecht kunnen doen rijzen, met name over het beginsel van het verbod op 
discriminatie op grond van nationaliteit en over het recht van burgers van de Unie om vrij op 
het grondgebied van een andere lidstaat te verblijven. Op 27 april 2009 heeft de Commissie 
hierover een brief gestuurd aan de Franse minister van justitie, mevrouw Rachida Dati. 

De Commissie is verheugd over het feit dat het Franse Parlement op 28 april 2009 een 
wetsvoorstel tot erkenning van buitenlandse partnerschappen in Frankrijk definitief heeft 
goedgekeurd.

Conclusie

De situatie waarvan indiener het slachtoffer was, lijkt inmiddels door de Franse autoriteiten 
geregeld te zijn.


