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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Rekwestrant kocht in 2001 een huis op Malta. In 2004 trad Malta toe tot de Europese Unie. In 
2005 kregen rekwestrant en zijn vrouw een Maltees identiteitsbewijs. In 2010 werden 
rekwestrant en zijn vrouw geregistreerd bij de Maltese belastingdienst als permanent gevestigd 
op Malta. In 2010 bleek dat rekwestrant in de periode vóór 2010 circa 30% meer voor stroom en 
water had betaald dan andere inwoners. Dit bleek onterecht en rekwestrant ontving een 
terugbetaling, echter slechts vanaf april 2010 toen het nutsbedrijf werd gereorganiseerd. 
Rekwestrant is van opvatting dat hij terugbetaling dient te ontvangen voor de gehele periode 
vanaf het moment van Malta's toetreding tot de EU en mogelijk zelfs vanaf het moment dat hij 
zijn huis kocht. Voorts beklaagt rekwestrant zich erover dat hij slechts vanaf april 2010 in 
aanmerking kon komen voor een zogeheten eco-korting. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 9 september 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 mei 2012.

Overeenstemming discriminerende tarieven voor elektriciteits- en waterleveringen met EU-
wetgeving

Artikel 18 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie verbiedt elke 
discriminatie op grond van nationaliteit.
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Overeenkomstig artikel 24 van Richtlijn 2004/38/EG1 "geniet iedere burger van de Unie die op 
basis van deze richtlijn op het grondgebied van een gastland verblijft, binnen het 
toepassingsgebied van het Verdrag dezelfde behandeling als de onderdanen van dat gastland. 
Dit recht geldt ook voor familieleden die niet de nationaliteit van een lidstaat bezitten en die 
verblijfsrecht of duurzaam verblijfsrecht genieten."

De Commissie is op de hoogte van de vermeende discriminerende tarieven voor EU-burgers die 
op Malta gevestigd zijn en heeft op 3 januari 2011 en op 14 juli 2011 de Maltese autoriteiten 
benaderd over bovengenoemde kwesties. Op 12 december 2011 hebben de Maltese autoriteiten 
de brieven van de Commissie beantwoord. Op 20 maart 2012 hebben de Maltese autoriteiten 
aanvullende informatie opgestuurd. 

De Commissie onderzoekt momenteel het Maltese antwoord. 

Recht van rekwestrant op terugbetaling

De Commissie is van mening dat rekwestrant recht zou moeten hebben op terugbetaling vanaf 
1 mei 2004, de datum waarop Malta is toegetreden tot de Europese Unie. Op dergelijke 
terugbetaling is echter het nationale procesrecht van toepassing en voor het indienen van een 
verzoek daartoe geldt mogelijk een einddatum. 

Conclusie

De Commissie is op de hoogte van de vermeende discriminerende tarieven voor elektriciteits- en 
waterleveringen op Malta en heeft inmiddels stappen ondernomen om een inbreukprocedure in te 
stellen. 

Rekwestrant zou er goed aan doen, gebruik te maken van de beroepsmogelijkheden die op 
nationaal niveau gelden, aangezien uitsluitend de nationale rechtbanken een schadevergoeding 
kunnen toekennen.

                                               
1 Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij 
verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden (PB L 158 
van 30.4.2004, blz. 77).


