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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1574/2009, ingediend door Cheryl Collier (Britse nationaliteit), over 
discriminatoire behandeling door de Bulgaarse overheden van buitenlandse 
huiseigenaren in verband met de betaling van gemeentebelastingen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster wijst erop dat buitenlanders die grond willen kopen in Bulgarije dat alleen kunnen 
doen in naam van een vennootschap of onderneming. Indienster heeft daarom een 
investeringsmaatschappij opgericht met het oog op de aanschaf van een vakantiehuis in 
Kostaritza aan de Bulgaarse Zwarte Zeekust. Indienster beklaagt zich erover dat aan 
ondernemingen veel hogere renovatie- en andere gemeentelijke heffingen worden opgelegd 
dan aan particulieren en aangezien buitenlanders alleen op bovenstaande wijze grond kunnen 
kopen, is zij van mening dat deze situatie in strijd is met de EU-beginselen van vrij verkeer 
van goederen, personen, diensten en kapitaal.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 11 februari 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

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

Met het oog op dit verzoekschrift zij eraan herinnerd dat bijlage VI1 bij het Protocol 
betreffende de voorwaarden en de nadere regels voor de toelating van de Republiek Bulgarije 
en Roemenië tot de Europese Unie, de overgangsmaatregelen bevat die Bulgarije zijn 
toegestaan met betrekking tot zijn toetreding tot de EU. Wat het vrije verkeer van kapitaal 
betreft, is erin voorzien dat Bulgarije gedurende vijf jaar na de toetreding de beperkingen kan 

                                               
1 PB L 157 van 21.6.2005, blz. 104.
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handhaven die in zijn eigen wetgeving zijn vastgelegd ten aanzien van het verwerven van de 
eigendom van grond voor tweede woningen door ingezetenen van de EU/EER. Deze 
ingezetenen van de EU/EER, die wettelijke ingezetenen zijn van dat land, mogen echter niet 
worden onderworpen aan andere beperkende regels en procedures dan degene die gelden voor 
alle Bulgaarse staatsburgers.

In dit opzicht mag Bulgarije voor de periode dat voornoemde overgangsmaatregelen van 
kracht zijn, beperkende regels handhaven die alleen (i) Bulgaarse staatsburgers, (ii) 
ingezetenen van de EU/EER, die permanente ingezetenen van dat land zijn, en (iii) 
ondernemingen die in Bulgarije gevestigd zijn, toestaan eigendom van grond voor onroerende 
goederen te verwerven. Dit kan verklaren waarom indienster, die geen ingezetene van 
Bulgarije is, slechts een tweede woning kan verwerven door een onderneming in die lidstaat 
op te richten.

Op basis van de in dit verzoekschrift verstrekte informatie lijkt het er echter op dat de 
betreffende gemeentelijke kosten aan bedrijven in het algemeen zijn opgelegd. Het lijkt erop 
dat de autoriteiten geen onderscheid maken tussen bedrijven die zijn gevestigd door Bulgaarse 
staatsburgers en bedrijven die zijn gevestigd door buitenlanders. Daarom is de desbetreffende 
wetgeving niet discriminerend van aard en kan er geen beperking van het vrije verkeer van 
kapitaal (artikel 63 van het VWEU) worden vastgesteld.

Aangezien Bulgarije in de context van de toetredingsonderhandelingen tijdelijke 
uitzonderingen zijn toegestaan, kan het land gedurende een beperkte periode bestaande 
beperkingen handhaven ten aanzien van het verwerven van grond door ingezetenen van de 
EU/EER ten behoeve van tweede woningen. De regels en procedures waarnaar in het 
verzoekschrift wordt verwezen, lijken niet op een discriminerende manier te worden toegepast
en kunnen niet worden beschouwd als een beperking van het vrije verkeer van kapitaal.


