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Betreft: Verzoekschrift 1162/2009, ingediend door Brian Cave (Britse nationaliteit), over 
discriminatie van bepaalde categorieën Britse gepensioneerden die in Frankrijk 
woonachtig zijn

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is een gepensioneerd leraar die in Frankrijk woonachtig is en verklaart dat hij als 
zodanig zou worden gediscrimineerd wat betreft de inkomstenbelasting. Indiener, die een 
pensioen van de Britse overheid ontvangt, beweert dat hij meer inkomstenbelasting betaalt 
dan Franse onderdanen met hetzelfde inkomen en dan andere categorieën in Frankrijk 
woonachtige, Britse onderdanen die geen overheidspensioen ontvangen. Volgens indiener 
wordt de discriminatie veroorzaakt door de tenuitvoerlegging van de Franse wetgeving die is 
vastgesteld voor de toepassing van het verdrag ter voorkoming van dubbele belasting tussen 
het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 27 november 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht
(artikel 202, lid 6, van het reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 maart 2010

Indiener, een Brits staatsburger, is een gepensioneerd leraar die woonachtig is in Frankrijk.
Hij ontvangt van de Britse overheid een pensioen dat, overeenkomstig artikel 19, lid 2 van het 
verdrag ter voorkoming van dubbele belasting1 tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, 

                                               
1 Verdrag tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk ter voorkoming van dubbele belasting, 
belastingontduiking en belastingfraude inzake inkomstenbelasting en kapitaalwinsten, vormt een protocol, 
getekend in Londen op 19.6.2008 en van kracht sinds 18.12.2009 gepubliceerd in het publicatieblad van 



PE440.061v01-00 2/3 CM\810969NL.doc

NL

onderworpen is aan de heffing van bronbelasting in het Verenigd Koninkrijk. Het pensioen 
van indiener is niet aan belasting onderworpen in Frankrijk, de Franse overheid houdt geen 
rekening met de belasting die is geheven in het Verenigd Koninkrijk op grond van de 
toekenning van bepaalde belastingvoordelen en op grond van de belastingverlaging1 voor de 
werkzaamheid van een werknemer aan huis die de Franse wetgeving2 toekent aan 
huishoudens die belastingplichtig zijn in Frankrijk. Volgens indiener wordt hij 
gediscrimineerd op grond van zijn nationaliteit:
- ten opzichte van Franse burgers (in een vergelijkbare situatie), omdat hem niet wordt 
toegestaan baat te hebben van deze belastingvoordelen in Frankrijk;
- ten opzichte van andere Britse burgers die in Frankrijk wonen en pensioenen ontvangen uit 
de particuliere sector, omdat artikel 19 van het verdrag niet op hen van toepassing is. 
Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting
Art. 19 Overheidsdiensten
… 2. "Pensioenen en soortgelijke beloningen die worden betaald door een verdragsluitende 
staat of een lagere overheid of, in het geval van Frankrijk, door een publiekrechtelijke 
rechtspersoon, hetzij rechtstreeks, hetzij uit door hen in het leven geroepen fondsen, aan een 
natuurlijk persoon ter zake van diensten bewezen aan die staat, een staatkundig onderdeel of 
een rechtspersoon mogen alleen in die staat worden belast. Echter deze pensioenen zijn alleen 
belastbaar in de andere verdragsluitende staat indien de natuurlijke persoon woonachtig is in 
deze staat en daarvan de nationaliteit bezit zonder tevens de nationaliteit te bezitten van de 
eerste staat."
In onderhavig geval is het overheidspensioen dat het Verenigd Koninkrijk uitkeert aan 
indiener, die Brits staatsburger is, alleen belastbaar in het Verenigd Koninkrijk. Indien echter
het pensioen werd uitgekeerd aan een persoon met de Franse nationaliteit, zou hetzelfde 
pensioen belastbaar zijn in Frankrijk.
De Commissie constateert dat in vergelijking met het OESO-modelverdrag, in artikel 19, lid 2
van het verdrag tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk een belastingregeling is 
vastgelegd die verschilt naar gelang de publieke aard van het pensioen alsook de nationaliteit 
van de begunstigde.

In dit opzicht verwijst de Commissie naar de rechtspraak inzake belastingen van het Hof van 
Justitie met betrekking tot de verenigbaarheid met het Europees recht van bepalingen van 
overeenkomsten waarvoor "verschillende aanknopingsfactoren gelden al naar gelang de 
belastingplichtige…docent is…of al dan niet, of al naar gelang hij in de particuliere dan wel 
in de openbare sector werkzaam is. Wat in het bijzonder deze laatste categorie van 
werknemers betreft, zij worden in beginsel belast in de betalende staat, tenzij zij de 
nationaliteit van de andere staat bezitten zonder tegelijkertijd onderdaan van een eerste staat 
te zijn, in welk geval zij worden belast in de woonstaat". Volgens het Hof, "ofschoon het 
nationaliteitscriterium als zodanig in het artikel … wordt gebezigd, met het oog op de 
verdeling van de fiscale bevoegdheid, kunnen dergelijke onderscheidingen niet worden geacht 
een door artikel 48 van het Verdrag verboden discriminatie op te leveren. Nu tot dusver op 
het niveau van de Gemeenschap geen unificatie- of harmonisatiemaatregelen zijn 
vastgesteld,.., zijn zij immers een uitvloeisel van de bevoegdheid van de 
overeenkomstsluitende partijen om, teneinde dubbele belastingen af te schaffen, de criteria ter 

                                                                                                                                                  
Frankrijk op 9.1.2010.
1 Een belastingvermindering in Frankrijk op een belasting die is uitgekeerd in het buitenland, is niet mogelijk.
2 Artikel 199 sexdecies van de code général des impôts (algemeen belastingwetboek).
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verdeling van de heffingsbevoegdheid vast te stellen"(arrest van 12 mei 1998, C-336/96 Gilly, 
punten 29 en 30). 

Overigens, constateert de Commissie dat de Franse maatregel met betrekking tot de 
ondersteuning ten aanzien van de werkzaamheid van een werknemer aan huis, waarvan 
indiener uitsluiting voor Britse gepensioneerden in Frankrijk betwist, in ieder geval niet geldt 
voor Franse gepensioneerden met een lager inkomen (en die conform de Franse wetgeving 
niet gehouden zijn om een belastingsverklaring te overleggen). Uit de schriftelijke vraag1 van 
de Franse Senaat aan de Ministre du Budget (minister van Begroting) vloeit voort dat 
"belastingvermindering alleen wordt verrekend in geval van belastingaftrek op het inkomen 
van natuurlijke personen. Indien betreffende gepensioneerde niet onderworpen is aan 
inkomstenbelasting, is er geen enkele aftrek mogelijk. Tenslotte, gepensioneerden met een 
lager inkomen hebben dus geen baat bij belastingondersteuning ten gunste van de 
werkzaamheid van een werknemer aan huis. Deze belastingmaatregel is ogenschijnlijk 
onrechtvaardig omdat gepensioneerden met een lager inkomen moeilijk een werknemer
kunnen betalen terwijl zij vaak daartoe genoodzaakt zijn gezien hun precaire 
gezondheidstoestand …2".
Uit het voorafgaande blijkt dat vanuit oogpunt van de Gemeenschap de Franse maatregelen in 
kwestie op geen enkele wijze discriminerend zijn.
De Commissie, overwegende dat de betreffende Franse maatregelen niet in strijd zijn met het 
Europees recht en, vooral niet met het vrije verkeer van personen (artikel 45 VWEU), is niet 
voornemens een inbreukprocedure in te leiden ten aanzien van Frankrijk. De Commissie stelt 
voor dat het Parlement indiener informeert.

                                               
1 Schriftelijke vraag nr. 08053 van mevrouw Schurch betreffende de uitbreiding van het belastingkrediet naar 
gepensioneerden die een huishoudelijke hulp in dienst hebben, gepubliceerd in het publicatieblad van de Franse 
Senaat van 26.3.2009.
2 In het antwoord van het Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi (ministerie van Economische 
Zaken, Industrie en Werkgelegenheid), gepubliceerd in het publicatieblad van de Franse Senaat van 18.6.2009, 
wordt de situatie benoemd "rekening houdend met de kosten en in moeilijke budgettaire omstandigheden, is deze 
maatregel echter bestemd voor personen die beroepswerkzaamheden uitoefenen of voor werkzoekenden". Er 
wordt gepreciseerd dat "in deze situatie financiële ondersteuning van dienstverlenende arbeid door particulieren 
niet uitsluitend wordt gewaardeerd door belastingverlaging maar ook afhankelijk is van uitkeringen van sociale 
aard die worden uitgekeerd door de staat en territoriale lichamen..".


