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Commissie verzoekschriften

25.3.2010

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0829/2008, ingediend door Fernando Soares (Britse 
nationaliteit), over vermeende discriminatie op grond van nationaliteit, in 
verband met het niet erkennen van het Britse geregistreerde partnerschap 
door Frankrijk

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener stelt dat hij wordt gediscrimineerd in Frankrijk, waar het Britse geregistreerd 
partnerschap (Civil Partnership) dat hij en wijlen zijn partner in oktober 2007 zijn aangegaan, 
niet wordt erkend. Volgens indiener heeft dit ertoe geleid dat hij was gedwongen om 
onroerend goed in Frankrijk te verkopen dat hij samen met wijlen zijn partner had gekocht, en 
om zestig procent van de waarde aan de belastingdienst te betalen. Indiener stelt dat het 
Verenigd Koninkrijk het Franse geregistreerd partnerschap (pacte civil de solidarité) wél 
erkent en is van mening dat Frankrijk hetzelfde zou moeten doen met het Britse geregistreerd 
partnerschap.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 10 november 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op1 september 2009.

Indiener, Engels staatsburger, is in oktober 2007 een Engels geregistreerd partnerschap 
aangegaan met zijn partner, die in maart 2008 is overleden. Het paar had in oktober 2003 een 
huis in Frankrijk gekocht, dat testamentair door de partner aan indiener zou zijn nagelaten. 

Indiener zou aan de Franse belastingdienst een zeer hoog bedrag aan overdrachtskosten 
moeten betalen dat hij niet kan opbrengen, zodat hij gedwongen zou zijn om afstand te doen 



PE428.026v02-00 2/3 CM\810840NL.doc

NL

van dit huis. Deze zeer hoge belasting zou terug te voeren zijn op het feit dat het Engels 
partnerschap in Frankrijk niet wordt erkend en niet wordt gelijkgesteld met het Franse 
geregistreerd partnerschap (pacte civil de solidarité), zodat er geen mogelijkheid bestaat om 
aan deze zware belasting te ontsnappen bij de overdracht van een goed tussen partners, terwijl 
in Engeland paren die een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, wél profiteren van de 
wettelijke bepalingen van het Engelse geregistreerd partnerschap.

Indiener voert aan dat de weigering van de Franse autoriteiten om een paar dat een Engels 
partnerschap is aangegaan ook in aanmerking te laten komen voor de voordelen van het 
Franse geregistreerd partnerschap, neerkomt op discriminatie op grond van nationaliteit en dat 
alle EU-lidstaten die een wettelijk partnerschap kennen, de in de andere lidstaten aangegane 
partnerschappen zonder onderscheid naar nationaliteit zouden moeten erkennen.

Beoordeling en commentaar

De Commissie heeft de problematiek van Britse burgers in Frankrijk die een geregistreerd 
partnerschap zijn aangegaan in het Verenigd Koninkrijk en die noch in aanmerking komen 
voor de erkenning ervan door Frankrijk, noch een Frans partnerschap kunnen aangaan omdat 
ze geen vrijgezel zijn, inmiddels bij de Franse autoriteiten aangekaart. De Commissie heeft 
benadrukt dat de gevolgen van deze situatie op persoonlijk, administratief, 
vermogensrechtelijk en economisch vlak van dien aard zijn dat ze de EU-burgers in kwestie 
beletten hun recht van verblijf in Frankrijk ten volle te genieten. Verder heeft zij aangegeven 
dat deze problematiek vragen opwerpt in het licht van het Gemeenschapsrecht, met name 
waar het gaat om het beginsel van het verbod op discriminatie op grond van nationaliteit en 
het recht van de EU-burgers op vrij verblijf op het grondgebied van een andere lidstaat. 

Als oplossing voor deze problemen heeft het Franse parlement, de Assemblée Nationale, op 
28 april 2009 een amendement op het Franse burgerlijk wetboek aangenomen (het nieuwe 
artikel 515-7-1), welke bepaling als volgt luidt: "les conditions de formation et les effets d'un 
partenariat enregistré ainsi que les causes et les effets de sa dissolution sont soumis aux 
dispositions matérielles de l'Etat de l'autorité qui procède à son enregistrement"1 (de 
voorwaarden voor de vorming en de gevolgen van een geregistreerd partnerschap, alsmede de 
redenen en de gevolgen van de ontbinding ervan zijn onderworpen aan de materiële 
bepalingen van de staat van de instantie die de registratie verzorgt). Hoewel het niet aan de 
Commissie is om uitleg te geven aan deze nationale bepaling, blijkt uit de voorbereidende 
werkzaamheden dat men met dit amendement echt een eind dacht te maken aan problemen 
zoals die waar indiener mee kampt. Het antwoord dat indiener van de Franse belastingdienst 
heeft gekregen, lijkt hier dan ook mee in tegenspraak. 

Conclusie

Met het oog op de verdere behandeling van deze zaak zou de Commissie willen weten of 
indiener inmiddels verdere stappen heeft ondernomen bij de Franse autoriteiten en of het door 
hen ingenomen standpunt bevestigd is. Hiertoe heeft de Commissie een schrijven gericht aan 
indiener, die onmiddellijk contact met haar heeft opgenomen.

                                               
1 Amendement op 13 mei 2009 gepubliceerd in de Franse staatscourant. 
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4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 maart 2010.

De Commissie heeft op 29 oktober 2009 contact opgenomen met de Franse autoriteiten om 
hen te informeren dat uit de klachten van EU-burgers die nog steeds bij de Commissie 
binnenstromen, blijkt dat er op fiscaal gebied nog steeds tenuitvoerleggingsproblemen 
bestaan. De Commissie heeft bij de Franse autoriteiten benadrukt hoe belangrijk het is dat de 
wijziging in de Franse wetgeving tot alle beoogde resultaten leidt.

De Commissie blijft de toepassing van artikel 515-7-1 van het Franse burgerlijk wetboek, 
zoals gewijzigd door de Franse administratieve autoriteiten, van nabij volgen.


