
CM\766202NL.doc PE416.403 REV

NL NL

EUROPEES PARLEMENT
2004 










 2009

Commissie verzoekschriften

30.01.2009

MEDEDELING AAN DE LEDEN
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over vermeende schending door de Griekse autoriteiten van het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster, die twintig jaar in Griekenland woont, zegt dat zij en haar Griekse echtgenoot 
samen een appartement in Athene hebben gekocht. Volgens de Griekse wet zijn eerste kopers 
vrijgesteld van de gebruikelijke 11% overdrachtsbelasting. In haar geval weigerden de 
autoriteiten haar deze belastingvrijstelling te verlenen, ondanks het feit dat ze aan alle 
wettelijke voorwaarden voor EU-burgers voldeed. Zij zegt dat de betreffende Griekse 
autoriteiten derhalve een aantal van de bepalingen uit het Handvest van de grondrechten van 
de Unie hebben geschonden, waaronder die op het gebied van rechtsgelijkheid, non-
discriminatie, het familie- en beroepsleven en de sociale zekerheid en sociale bijstand. Ze 
vraagt het Europees Parlement daarom tussenbeide te komen.

2. Ontvankelijkheid

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

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 november 2008

Indienster klaagt dat een belastingvrijstelling die in Griekenland verleend wordt aan bepaalde 
mensen met een laag inkomen die voor de eerste keer een huis kopen, aan haar en haar 
echtgenoot geweigerd is. Zij was ervan overtuigd dat zij en haar man voor deze vrijstelling in 
aanmerking kwamen en komt tot de conclusie dat ze vanwege haar (Duitse) nationaliteit 
gediscrimineerd wordt. Zij verzoekt het Parlement dit te onderzoeken vanuit het oogpunt van 
grondrechten en/of het verbod op discriminatie op grond van nationaliteit genoemd in artikel 
12 van het EG-Verdrag.
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De opmerkingen van de Commissie

Om te beginnen kan opgemerkt worden dat krachtens artikel 12 van het EG-Verdrag alle 
discriminatie op grond van nationaliteit vallend onder het EG-Verdrag, onverminderd 
bijzondere bepalingen daarin, is verboden. Volgens het Europees Hof van Justitie geldt dit 
verbod op discriminatie ook op het gebied van de directe belastingheffing. 

De Griekse wetgeving waarnaar indienster verwijst, schijnt met zich mee te brengen dat 
onderdanen van andere lidstaten dan Griekenland niet zo goed behandeld worden en dat zij, 
om voor een belastingvrijstelling in aanmerking te komen, aan bepaalde eisen moeten voldoen 
die aan Griekse onderdanen niet gesteld worden. Op dit moment kent de Commissie de exacte 
details van de Griekse wetgeving niet, maar zij heeft indienster om informatie verzocht die 
een meer gedetailleerde beoordeling van de Griekse wet mogelijk maakt. De Commissie zal 
het Parlement informeren over de uitkomsten van die beoordeling.

Bovendien wil de Commissie graag verwijzen naar een lopende inbreukprocedure waarbij de 
Commissie te maken heeft met een soortgelijk probleem als dat in dit verzoekschrift. De 
Commissie heeft een Griekse bepaling aangevochten uit hoofde waarvan, onder bepaalde 
omstandigheden, alleen Griekse onderdanen vrijgesteld zijn van het betalen van 
overdrachtsbelasting voor onroerend goed in Griekenland wanneer ze daar voor de eerste keer 
residentieel onroerend goed verwerven. In september 2008 heeft de Commissie Griekenland 
verzocht deze discriminerende belastingregels te wijzigen. Dit verzoek werd gedaan in de 
vorm van een met redenen omkleed advies, de tweede fase van de inbreukprocedure krachtens 
artikel 226 van het EG-Verdrag. De Commissie wacht op dit moment het Griekse antwoord 
af. 

Conclusie

Met betrekking tot de individuele situatie van indienster beschikt de Commissie niet over 
rechtsmiddelen op basis waarvan zij zich kan mengen in de binnenlandse bestuurlijke en/of 
juridische procedure. De Commissie raadt indienster daarom aan gebruik te maken van de 
rechtsmiddelen die haar op nationaal niveau ter beschikking staan.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 januari 2009

Naast het oorspronkelijke antwoord op het verzoekschrift in kwestie wil de Commissie de 
volgende opmerkingen maken.

De Griekse autoriteiten weigerden indienster vrij te stellen van het betalen van
overdrachtsbelasting, omdat ze niet in Griekenland had gewerkt in het jaar voorafgaand aan 
de aanschaf van het onroerend goed. Deze voorwaarde blijkt echter niet uit de Griekse 
wetgeving waarover de Commissie beschikt. De Commissie heeft geen algemene bestuurlijke 
praktijk kunnen vaststellen, hetgeen een voorwaarde is om een inbreukprocedure tegen een 
lidstaat te openen. Derhalve opent de Commissie geen inbreukprocedure tegen Griekenland 
op basis van de individuele zaak van indienster.
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Er dient echter te worden opgemerkt dat dezelfde bepalingen van de Griekse wetgeving als 
die waartegen indienster bezwaar maakt, reeds het onderwerp van een lopende 
inbreukprocedure (nr. 2007/4319) zijn, waarbij andere, direct uit de wetgeving voortvloeiende 
aspecten door de Commissie worden betwist. 


