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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0652/2010, ingediend door Pierre Gerard (Belgische nationaliteit), 
namens "Comité de Défense des Frontaliers belgo-français", over belastingheffing 
op Franse aanvullende pensioenen in België

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, die voorzitter is van bovengenoemde vereniging, klaagt over de bepalingen van de 
Belgische belastingwet van 2004, de zogenaamde wet-Vandenbroucke, die betrekking heeft 
op de belasting van aanvullende pensioenen uit Frankrijk, die in werking is getreden op 2 
december 2009 met terugwerkende kracht tot 1 januari 2007. Indiener stelt dat aanvullende 
pensioenen uit Frankrijk die zijn toegekend vóór de genoemde datum, door de Belgische 
belastingautoriteiten worden belast als inkomsten in groep 1, waar het afgetrokken percentage 
het hoogste is, terwijl aanvullende pensioenen die zijn toegekend na de genoemde datum, 
worden beschouwd als laag belaste inkomsten in groep 2. Volgens indiener houdt deze 
situatie ernstige discriminatie in van oudere gepensioneerden en hij verzoekt het Europees 
Parlement daarom dit ernstige probleem te onderzoeken, dat ongeveer 45 000 Belgische 
gepensioneerden met een Frans aanvullend pensioen treft.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 13 oktober 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 13 januari 2011.

Het verzoekschrift

Indiener vindt dat gepensioneerde Belgisch-Franse grensarbeiders die in België wonen en die 
een aanvullend pensioen genieten uit Frankrijk fiscaal worden gediscrimineerd ten opzichte 
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van arbeiders die altijd in één van deze twee lidstaten hebben gewerkt.  Indiener vraagt steun 
van het Europees Parlement om aan te dringen op aanpassing van de belastingovereenkomst 
tussen België en Frankrijk of op wijzigingen in de Belgische belastingwetgeving.
In hoofdzaak vraagt indiener dat de Belgisch-Franse grensarbeiders: 

1) worden aangeslagen in het bronland, in Frankrijk dus, zoals recentelijk is bepaald, in het 
Aanvullend Protocol bij de Belgisch-Franse belastingovereenkomst, voor werkende 
grensarbeiders;
2) of dat de belastingaanslag in België op de aanvullende pensioenen uit Frankrijk (volgens 
het omslagstelsel) valt in een lager tarief (ten opzichte van het normale tarief) dat in België is 
voorzien voor Belgische aanvullende pensioenen (volgens een pensioenstelsel met 
kapitaaldekking).

Opmerkingen van de Commissie over het verzoekschrift

De belastingheffing voor grensarbeiders, actief of in ruste, blijft een controversiële zaak 
vanwege het gebrek aan harmonisatie van de nationale belastingstelsels van de lidstaten en 
een gebrek aan coördinatie tussen de wetgevingen op het gebied van sociale zekerheid –
wetgevingen die onderling gecoördineerd zijn via een EU-reglement – en de regels die zijn 
voorzien in bilaterale belastingovereenkomsten.
De situatie van EU-burgers die wonen in België en werken (of hebben gewerkt) in Frankrijk 
is bijzonder complex en bevat aspecten die invloed kunnen hebben op zowel de 
migratiestromen als op de grensoverschrijdende arbeidsmarkt door de ongunstige combinatie
(hogere sociale lasten in Frankrijk/hogere directe belasting in België) van de verplichte 
belastingheffing in beide landen.

De situatie voor werkenden is deels gecorrigeerd door de wijzigingen die recentelijk zijn 
aangebracht in de belastingovereenkomst tussen deze twee lidstaten, maar de situatie is 
ongewijzigd gebleven voor gepensioneerden, waaronder het merendeel van de leden van het 
Comité de Défense des Frontaliers belgo-français (CDF), dat wordt voorgezeten door 
indiener1.
Zoals de Europese Commissie al heeft vastgesteld2, kunnen nationale fiscale bepalingen die 
zijn opgesteld met alleen (of voornamelijk) de nationale situatie voor ogen, leiden tot nadelige 
situaties wanneer zij in een grensoverschrijdende context worden toegepast. Het recht van de 
Europese Unie kan in de huidige staat in principe niets verhelpen aan voorkomende nadelige 
situaties van deze aard.

Overigens blijven de lidstaten bevoegd om, door het sluiten van overeenkomsten met andere 
(lid)staten of unilateraal, de criteria voor de verdeling van hun heffingsbevoegdheid vast te 
stellen, zoals is erkend door het Hof van Justitie3.

Over het geheel genomen is dit een onderwerp dat, bij gebrek aan harmonisatie van Europese 

                                               
1 Bijlage 1 gaat meer gedetailleerd in op het juridisch kader en de situatie van Belgisch-Franse grensarbeiders.
2 Europese Commissie, Coördinatie van de directebelastingstelsels van de lidstaten op de interne markt, punt 1; 
COM 823 (2006).
3 Europese Hof van Justitie, Zaak C-336/96 (Gilly), punten 23 e.v.
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wetgeving op fiscaal gebied, nog steeds valt onder de competentie van de lidstaten. Dat geldt 
ook voor het sluiten van belastingovereenkomsten. Alleen in het hypothetische geval dat 
wetgevingen of verdragen op dit gebied maatregelen zouden inhouden die ingaan tegen de 
fundamentele vrijheden, zou de Commissie kunnen ingrijpen1.

Hieruit komt voort dat het simpele feit dat deze twee betrokken landen de belastingheffing op 
de betreffende pensioenen laten aan het land waar de betrokken gepensioneerden wonen niet 
ingaat tegen het recht van de Unie in zijn huidige staat.

Wat betreft de fiscale behandeling van deze gepensioneerden door de Belgische fiscus, moet 
worden opgemerkt dat het gehanteerde verschil in termen van belastingtarieven tussen 
pensioeninkomsten die voortkomen uit een kapitaaldekkingsstelsel aan de ene kant en 
pensioeninkomsten die voortkomen uit een omslagstelsel aan de andere kant, niet 
noodzakelijkerwijs een onderscheid is dat ingaat tegen het recht van de Europese Unie. De 
Europese Commissie heeft overigens in het verleden een klacht onderzocht die vergelijkbaar 
is met de in dit verzoekschrift gepresenteerde klacht zonder dat zij hierbij een inbreuk 
constateerde op het recht van de Europese Unie2.

Toch lijkt het, gezien de wijzigingen in de Belgische sociale wetgeving en belastingwetgeving 
van de laatste jaren3, opportuun om een aanvullend onderzoek in te stellen.

De Commissie stelt daarom voor om indiener in te lichten dat zijn casus zal worden getoetst 
aan de wijzigingen in de Belgische wetgeving van de afgelopen jaren op het gebied van 
fiscale behandeling van aanvullende pensioenen teneinde vast te stellen of er inbreuken op het 
EU-recht kunnen worden aangetoond.

                                               
1 V. bijlage 1, punt 1.2.
2 Zie bijlage 1, punt 1.8.
3 Met name de wijzigingen in de Wet van 28 april 2003 over aanvullende pensioenen ("Wet Vandenbroucke"), 
doorgevoerd met de Wet van 23.12.2005, art.104; de Wet van 20.7.2006, art.45; en de Wet van 22.12.2008, art. 
129. Zie. bijlage 1, aantekening 26. Sinds 2009 hebben België en Frankrijk ook hun belastingovereenkomst 
gewijzigd (bijlage 3).


