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Betreft: Verzoekschrift 1651/2008, ingediend door Heike Passarge (Duitse nationaliteit), 
over onteigeningsvergoedingen en belasting over deze vergoedingen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster legt uit dat haar eigendom op het Portugese eiland Madeira in 1998 werd onteigend 
met het oog op de constructie van een door de EU gefinancierde autoweg. Pas zes jaar later, in 
2004, keerden de Portugese autoriteiten aan indienster en de andere getroffen burgers de door 
de EU toegekende onteigeningsvergoeding uit, die in de tussenliggende periode in de 
openbare begroting was opgenomen. In 2008 deelden de Portugese belastingautoriteiten 
indienster mede dat de onteigeningsvergoeding belastbaar was en dat zij 25 % van het 
uitgekeerde bedrag moest afdragen. Aangezien indienster twijfelt aan de wettigheid van de 
handelswijze van de Portugese autoriteiten in deze zaak, verzoekt zij het Europees Parlement 
om in te grijpen. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 23 maart 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 1 september 2009.

Indienster is een Duits staatsburger die in 1988 een stuk grond heeft gekocht in Madeira om er 
een hotel op te bouwen. In 1991 vernam ze van de autoriteiten dat een door de EU 
medegefinancierde autoweg haar terrein zou gaan doorkruisen. In 1998 is ze onteigend en in 
2004 heeft ze de onteigeningsvergoeding ontvangen. In 2008 legden de autoriteiten in 
Madeira haar een belasting van 25 % op over de onteigeningsvergoeding die ze 4 jaar 
daarvóór had ontvangen, hetgeen neerkwam op een bedrag van 42 000 EUR.
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Gezien de termijn die is verstreken voordat de onteigeningsvergoeding werd uitgekeerd, de 
weerstand van het parlement in Madeira en de uitlatingen in de regionale pers, vraagt 
indienster zich af of: 
- de autoriteiten in Madeira de door de Europese fondsen toegekende onteigeningsbedragen 
niet hebben gebruikt om het landelijke financieringstekort te dekken;
- de belasting van 25 % over de onteigeningsvergoeding al dan niet indruist tegen de 
regelgeving inzake structuurfondsen. 

Opmerkingen van de Commissie

De Commissie deelt de Commissie verzoekschriften mede dat ze heeft besloten de informatie 
en de door indienster gestelde vraag als een klacht te behandelen. 

Overeenkomstig de regelgeving inzake de structuurfondsen berusten 
structuurfondsprogramma’s op de beginselen van complementariteit en partnerschap tussen de 
Commissie en de lidstaten, met inachtneming van de desbetreffende bevoegdheden van elk 
partnerland. In dit geval, en krachtens het subsidiariteitsbeginsel, valt de tenuitvoerlegging 
van medegefinancierde maatregelen onder de verantwoordelijkheid van de lidstaten, op het 
meest geschikte territoriaal niveau en volgens het institutionele systeem dat eigen is aan elke 
lidstaat.

De Commissie neemt in principe contact op met de autoriteiten van de lidstaat om 
inlichtingen in te winnen of oplossingen te zoeken voor problemen. Alleen op deze manier 
kunnen alle feitelijke en juridische aspecten van de situatie met zekerheid worden vastgesteld 
en is het mogelijk er de juiste conclusies aan te verbinden. 

Om dit proces van informatie-uitwisseling en probleemoplossing sneller en doelmatiger te 
laten verlopen heeft de Commissie met een aantal lidstaten, waaronder Portugal, 
overeenstemming bereikt over een project genaamd EU Pilot. 

Conclusie

De Commissie deelt de Commissie verzoekschriften mede dat ze heeft besloten zich via EU 
Pilot (dossiernummer: 412/09/REGI) tot de Portugese autoriteiten te wenden teneinde de 
informatie te verkrijgen die noodzakelijk is om te beoordelen of de door de Portugese 
autoriteiten van indienster gevorderde belasting al dan niet een inbreuk vormt op de 
regelgeving inzake de structuurfondsen. 

De Commissie zal indienster, evenals de Commissie verzoekschriften, informeren over het 
gevolg dat ze al naar gelang de door de Portugese autoriteiten te verstrekken informatie aan 
het verzoek van indienster zal geven. 

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 januari 2010.

De Portugese autoriteiten hebben de Commissie bevestigd dat voor de aanleg van de autoweg 
tussen Funchal en het vliegveld (2e fase) op het eiland Madeira, ten behoeve waarvan het stuk 
grond van indienster moest worden onteigend, geen medefinanciering is verstrekt uit de 
structuurfondsen. Derhalve heeft de Commissie de klacht geseponeerd. 
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De Commissie heeft indienster hiervan op de hoogte gesteld en haar de informatie verstrekt 
die zij van de Portugese autoriteiten heeft ontvangen, met name over de vraag of de termijnen 
van de onteigeningsprocedure in overeenstemming zijn met de nationale regelgeving en de 
vraag of het belastingtarief van 25 % over het bedrag van de onteigeningsvergoeding die aan 
indienster was uitgekeerd, in overeenstemming is met het nationale recht en het 
communautaire recht. 


