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nationaliteit), over verschillende toegangsprijzen voor openbare badhuizen voor 
Hongaarse gepensioneerden en gepensioneerden uit andere (EU-)landen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indieners zijn gepensioneerd en frequente bezoekers van thermale baden in Hongarije. Zij zijn 
van mening dat zij als EU-burgers ten opzichte van Hongaarse gepensioneerden 
gediscrimineerd worden, aangezien zij vaak niet dezelfde kortingen ontvangen in openbare 
badhuizen als Hongaarse gepensioneerden, terwijl zij evenals Hongaarse gepensioneerden wel 
gratis gebruik mogen maken van de Hongaarse spoorwegen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 21 februari 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 juli 2007.

I. SAMENVATTING VAN DE FEITEN

Indieners zijn Duitse gepensioneerden die regelmatig gebruik maken van de thermale baden 
in de Hongaarse stad Harkány. Zij ontvangen niet dezelfde kortingen in openbare badhuizen 
als Hongaarse gepensioneerden.
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II. DE KLACHT

Indieners zijn van mening dat zij gediscrimineerd worden omdat zij niet op dezelfde wijze 
behandeld worden als Hongaarse gepensioneerden.

III. OPMERKINGEN VAN DE COMMISSIE OVER HET VERZOEKSCHRIFT

De Commissie heeft het verzoekschrift van de heer en mevrouw Parey onderzocht en is het 
ermee eens dat zij discriminatoir behandeld worden. De vrijheid van dienstverrichting in de 
zin van artikel 49 EG is een van de grondbeginselen van het EG-Verdrag. Het recht op de 
vrijheid van dienstverrichting omvat de vrijheid voor de ontvangers van diensten om zich naar 
een andere lidstaat te begeven teneinde onder dezelfde voorwaarden als staatsburgers of 
ingezetenen van die lidstaat van deze diensten gebruik te maken. Het feit dat de stad Harkány 
niet-Hongaarse gepensioneerden niet dezelfde korting biedt houdt een beperking in van de 
vrijheid van dienstverrichting en is strijdig met het non-discriminatiebeginsel als vervat in de 
artikelen 49 en 12 van het EG-Verdrag.
Gezien het feit dat de feiten verwijzen naar een gebruik van de Hongaarse gemeente Harkány,
is de zaak verwezen naar het SOLVIT-netwerk voor het online oplossen van problemen. Het 
Hongaarse SOLVIT-centrum heeft de burgemeester van de Hongaarse stad Harkány op 30 
maart 2007 een brief gestuurd. Volgens de ontvangen informatie zal de burgemeester een 
einde maken aan de discriminerende behandeling.

IV. CONCLUSIE

Samenvattend concludeert de Commissie, op basis van dit onderzoek en de door indieners 
geleverde feiten en gezien het feit dat de voorwaarden voor toegang tot openbare badhuizen 
voor alle EU-burgers gelijk zouden moeten zijn, onafhankelijk van hun nationaliteit, dat er 
sprake is van een schending van de regels van het Gemeenschapsrecht inzake het non-
discriminatiebeginsel en de vrijheid van dienstverrichting (artikelen 12 en 49 van het EG-
Verdrag). Het Hongaarse SOLVIT-centrum heeft contact opgenomen met de plaatselijke 
Hongaarse autoriteiten en laatstgenoemden zijn ermee akkoord gegaan het systeem van 
toegangsprijzen te veranderen teneinde een einde te maken aan de discriminatie.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 15 mei 2009.

Na een eerste behandeling van het verzoekschrift heeft de Commissie het Europees Parlement 
op 27 juli 2007 meegedeeld dat het feit dat de stad Harkány niet-Hongaarse gepensioneerden 
niet dezelfde korting biedt, een beperking inhoudt van de vrijheid van dienstverrichting en 
strijdig is met het non-discriminatiebeginsel als vervat in de artikelen 49 en 12 van het EG-
Verdrag.
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Aangezien de door indieners aan de orde gestelde kwestie verband houdt met een gebruik van 
de Hongaarse gemeente Harkány, is de zaak verwezen naar het SOLVIT-netwerk voor het 
online oplossen van problemen. Op 30 maart 2007 heeft het Hongaarse SOLVIT-centrum de 
burgemeester van Harkány erop gewezen dat gepensioneerden- en studentenpassen van 
andere lidstaten moeten worden aanvaard als bewijs dat de houder gepensioneerde resp. 
student is. Het Hongaarse SOLVIT-centrum heeft de Hongaarse autoriteiten verzocht een 
einde te maken aan de discriminerende kaartverkoop, en de autoriteiten van Harkány gaven te 
kennen dat zij ervoor zouden zorgen dat de discriminerende behandeling zou ophouden.

Anders dan door de Hongaarse autoriteiten toegezegd, is er echter nog geen einde gemaakt 
aan de discriminatie. Het Hongaarse SOLVIT-centrum is hiervan op de hoogte gesteld en het 
heeft de Hongaarse autoriteiten op 10 maart 2009 opnieuw op dit feit geattendeerd. Daarnaast 
ondersteunt SOLVIT de Hongaarse autoriteiten bij de erkenning van gepensioneerden- en 
studentenpassen, zodat de gelijke behandeling van gepensioneerden en studenten uit andere 
lidstaten zo spoedig mogelijk wordt gerealiseerd.

De vrijheid van dienstverrichting in de zin van artikel 49 EG is een van de grondbeginselen 
van het EG-Verdrag. Het recht om gebruik te maken van de vrijheid van dienstverrichting 
omvat de vrijheid voor de afnemers van diensten om zich naar een andere lidstaat te begeven 
teneinde onder dezelfde voorwaarden als staatsburgers of ingezetenen van die lidstaat van
deze diensten gebruik te maken. Het feit dat de stad Harkány niet-Hongaarse gepensioneerden 
niet dezelfde korting biedt houdt een beperking in van de vrijheid om diensten af te nemen, en 
lijkt daarom strijdig met het non-discriminatiebeginsel als vervat in de artikelen 49 en 12 van 
het EG-Verdrag.

Bovendien wil de Commissie erop wijzen dat discriminatie van afnemers van diensten op 
grond van nationaliteit of verblijfplaats uitdrukkelijk verboden is op grond van artikel 20 van 
Richtlijn 123/2006/EG betreffende diensten op de interne markt (“dienstenrichtlijn”). De 
dienstenrichtlijn is in december 2006 van kracht geworden en moet uiterlijk op 28 december 
2009 door de lidstaten worden toegepast. De Hongaarse autoriteiten werken momenteel in 
nauwe samenwerking met de Commissie aan de tenuitvoerlegging van de richtlijn.

Artikel 20, lid 1, van de dienstenrichtlijn bepaalt dat de lidstaten erop moeten toezien dat op 
de afnemer van diensten geen discriminerende eisen op grond van zijn nationaliteit of 
verblijfplaats van toepassing zijn. Hieruit volgt dat op de onder de richtlijn vallende terreinen 
(waaronder de verlening van de in dit geval bedoelde diensten) een einde moet worden 
gemaakt aan discriminatie van afnemers door nationale, regionale of lokale instanties op 
grond van nationaliteit of verblijfplaats.

Conclusies

De Commissie bevestigt haar standpunt van 27 juli 2007. Uitgaande van de door indieners 
geleverde informatie, lijkt het feit dat er in de door de Hongaarse stad Harkány geëxploiteerde 
openbare badhuizen uiteenlopende voorwaarden worden gehanteerd, in strijd met het non-
discriminatiebeginsel en de vrijheid om diensten af te nemen (artikelen 12 en 49 van het EG-
Verdrag en artikel 20, lid 1, van de dienstenrichtlijn).
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Aan deze praktijk is blijkbaar nog geen einde gemaakt. Naar aanleiding van een brief van de 
indieners van 16 september 2008 zal de Commissie opnieuw contact opnemen met de 
Hongaarse autoriteiten om ervoor te zorgen dat er onmiddellijk actie terzake wordt 
ondernomen. Verder wil de Commissie de Hongaarse autoriteiten die momenteel aan de 
tenuitvoerlegging van de dienstenrichtlijn in Hongarije werken, wijzen op het bestaan van 
deze praktijk, die in strijd is met artikel 20, lid 1, van die richtlijn, zodat zij erop kunnen 
toezien dat dergelijke praktijken niet voorkomen in soortgelijke instellingen in Hongarije.

5. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 11 februari 2011.

De Commissie werd op de hoogte gebracht van het feit dat er op 15 december 2010 nieuwe 
tarieven werden geïntroduceerd in de openbare badhuizen van de gemeente Harkány. Volgens 
de nieuwe tarieven krijgt iedere persoon die 62 jaar is of ouder korting, ongeacht zijn of haar 
nationaliteit. Er moet enkel een identiteitskaart worden voorgelegd, zodat de korting niet 
langer afhankelijk is van het tonen van een Hongaarse gepensioneerdenpas.

Informatie over de nieuwe tarieven is te vinden op
http://www.harkanyfurdo.hu/engarak.html


