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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0322/2009 af Raoul Geers, belgisk statsborger, om aftaler om 
beskatning og sociale sikringsordninger mellem Belgien og Nederlandene 
gældende for grænsearbejdere

1. Sammendrag

Andrageren klager over de negative konsekvenser af den bilaterale beskatningsaftale mellem 
Nederlandene og Belgien. Andrageren har siden 1979 boet i Nederlandene, men har arbejdet i 
Belgien og gør det stadigvæk. Til trods for at han boede i Nederlandene, skulle han i Belgien 
(arbejdslandet) betale lokalskat (7,5 % ekstraskat på høje indkomster) i Ukkel kommune, hvor 
hans arbejdsgiver havde sit hovedforretningssted, samtidig med at han også betalte lokalskat i 
Nederlandene (bopælslandet). Der var ifølge andrageren tale om dobbeltbeskatning og 
forskelsbehandling. Udgifterne til låntagning i forbindelse med huskøb kunne han imidlertid 
ikke fratrække, da huset ikke var beliggende i Belgien. Han kunne heller ikke gøre krav på en 
særlig fradragsordning for ledende medarbejdere, som han efter egen opfattelse var berettiget 
til. I 1988 opnåede han status som grænsearbejder og blev dermed skattepligtig i 
bopælslandet, altså i Nederlandene. I 2003 blev den bilaterale beskatningsaftale imidlertid 
revideret, hvilket betød, at han blev skattepligtig i arbejdslandet Belgien og på ny måtte betale 
ekstraskat på høje indkomster. I 2008 nåede han pensionsalderen, og det viste sig, at han 
skulle betale skat af sin belgiske pension i Nederlandene. Hans hustru og søn, som begge 
arbejder i Belgien og bor i Nederlandene, skal også betale den omhandlede belgiske 
ekstraskat på høje indkomster. Andrageren mener, der er tale om forskelsbehandling.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 15. juni 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 1. september 2009.
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"Dobbelt pålæggelse af kommuneskatter

Belgiens og Nederlandenes dobbeltopkrævning af kommuneskatter i forbindelse med 
nederlandske statsborgere, der arbejder i Belgien med status af grænsearbejdere, er tidligere 
blevet rejst i den skriftlige forespørgsel E-3437/09 af Lambert van Nistelrooij og Ria Oomen-
Ruijten. Nederlandske statsborgere, der arbejder i Belgien som grænsearbejdere, skal i 
overensstemmelse med den nederlandsk-belgiske dobbeltbeskatningsaftale betale
indkomstskat i Belgien. Disse grænsearbejdere betaler ejendomsskat i Nederlandene i 
egenskab af borgere i deres bopælskommuner. De betaler også lokal kommuneskat i Belgien, 
selv om de ikke har bopæl i en belgisk kommune. Ifølge Kommissionen kan situationen for 
personer med fast bopæl og personer uden fast bopæl generelt ikke sammenlignes, hvad angår 
lokale kommuneskatter. Det vil derfor almindeligvis blive betragtet som forskelsbehandling i 
medfør af EF-traktatens artikel 39, hvis de behandles på samme måde, dvs. hvis personer 
uden fast bopæl også bliver opkrævet lokale kommuneskatter. I den konkrete situation, hvor 
grænsearbejdere med bopæl i Nederlandene arbejder i Belgien, fastsættes der i artikel 27 i den 
nye nederlandsk-belgiske dobbeltbeskatningsaftale kompensationsforanstaltninger for 
grænsearbejdere med bopæl i Nederlandene. I henhold til disse foranstaltninger godtgør 
Nederlandene grænsearbejdere enhver ekstra skat, som hidfører fra deres arbejde i Belgien. I 
disse tilfælde synes den forskelsbehandling, der følger af Belgiens opkrævning af lokal 
kommuneskat, at blive ophævet af Nederlandene, hvorfor der i så fald ikke foreligger en 
overtrædelse af EF-traktaten.

Ingen fratrækning af udgifter til låntagning i forbindelse med køb af huse uden for Belgien 

Klagerens andet klagepunkt vedrører det forhold, at han ifølge den belgiske 
indkomstskattelovgivning ikke kan fratrække udgifterne til låntagning i forbindelse med 
huskøb, idet huset ikke er beliggende i Belgien, hvorimod det er muligt at fratrække disse 
udgifter for huse beliggende i Belgien. Belgien har i mellemtiden afhjulpet denne 
overtrædelse med en lov af 25. april 2007.

Skatteordningen for udlændinge er ikke tilgængelig for personer af belgisk nationalitet

Det tredje klagepunkt vedrører det forhold, at den belgiske skatteordning for udlændinge ikke 
er tilgængelig for personer af belgisk nationalitet. Denne ordning medfører forskelsbehandling 
på grund af nationalitet. Da Belgien imidlertid behandler sine egne statsborgere ringere end 
udenlandske statsborgere, synes der at være tale om omvendt forskelsbehandling. Den 
omvendte forskelsbehandling skyldes selve ordningen. Det forhold, at andrageren ikke kunne 
drage nytte af ordningen selv efter at være flyttet til Nederlandene, udgør ikke en 
forskelsbehandling, men illustrerer derimod, at hans situation ikke ændrede sig på grund af 
hans flytning over grænserne. Kommissionen er derfor af den opfattelse, at dette ikke udgør 
en overtrædelse af fællesskabsretten.

Ekstra skat som følge af ændringer i den nederlandsk-belgiske dobbeltbeskatningsaftale

Det fjerde klagepunkt vedrører det forhold, at andrageren skal betale ekstra skat som følge af 
ændringer i den nederlandsk-belgiske dobbeltbeskatningsaftale. Det skal bemærkes, at 
indkomstbeskatning ikke er harmoniseret i EU. EF-Domstolen har i Gilly, sag C-336/86 af 12. 
maj 1998, fastslået, at medlemsstaterne har kompetence til at fastsætte kriterierne for tildeling 
af beskatningsbeføjelser indbyrdes med henblik på at undgå dobbeltbeskatning ved hjælp af 
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bl.a. beskatningsaftaler. De har i tråd hermed også kompetence til at træffe beslutning om 
ændringer af disse kriterier. Det forhold, at en skatteyder kan blive pålagt at betale skat i en 
anden medlemsstat som følge af en ændring i en dobbeltbeskatningsaftale og derfor risikerer 
at skulle betale en ekstra skat, udgør ikke en overtrædelse af fællesskabslovgivningen.

Forskelle mellem Belgiens og Nederlandenes beregning af statspensionsrettigheder

Forordning nr. 1408/71 og 574/72 koordinerer medlemsstaternes lovbestemte sociale 
sikringsordninger for arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende, som flytter inden for 
Den Europæiske Union. Andrageren bemærker, at han forskelsbehandles som følge af 
Belgiens og Nederlandenes forskellige metoder til beregning af hans statspensionsrettigheder. 
Det er imidlertid op til de enkelte medlemsstater at fastlægge reglerne for beregning af 
pensionsrettigheder, forudsat ovennævnte fællesskabsbestemmelser om koordinering af de 
sociale sikringsordninger er overholdt. På baggrund af de oplysninger, som andrageren har 
fremsendt, er der intet, der tyder på, at disse bestemmelser er blevet overtrådt.

Forslaget om, at belgiske pensionsrettigheder beskattes i Belgien, og nederlandske 
pensionsrettigheder beskattes i Nederlandene

Andrageren foreslår afslutningsvist, at belgiske pensionsrettigheder beskattes i Belgien, og at 
nederlandske pensionsrettigheder beskattes i Nederlandene. Uagtet værdien af dette forslag 
skal det bemærkes, at medlemsstaterne har kompetence til at fastlægge kriterierne for 
beskatning af indkomst med henblik på at undgå dobbeltbeskatning ved hjælp af 
beskatningsaftaler, som fastslået i sagen Gilly. Kommissionen har ingen planer om at 
fremsætte et forslag om harmonisering af medlemsstaternes beskatning af 
pensionsrettigheder, og et sådant forslag ville ikke have store chancer for at blive enstemmigt 
vedtaget af medlemsstaterne, sådan som fællesskabslovgivningen kræver det på dette område.

Kommissionen foreslår, at andrageren underrettes herom."


