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SUBSIDIARITEIT 

Betreft: Gemotiveerd advies van de Luxemburgse Kamer van Afgevaardigden inzake het 

voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende een gemeenschappelijke 

heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting 

 (COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS)) 

 

Overeenkomstig artikel 6 van Protocol nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van 

subsidiariteit en evenredigheid kunnen nationale parlementen binnen een termijn van acht 

weken vanaf de datum van toezending van een ontwerp van wetgevingshandeling aan de 

voorzitters van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie een gemotiveerd advies 

toezenden waarin wordt uiteengezet waarom het betrokken ontwerp huns inziens niet strookt 

met het subsidiariteitsbeginsel. 

De Luxemburgse Kamer van Afgevaardigden heeft het in de bijlage opgenomen advies inzake 

bovengenoemd voorstel voor een richtlijn aan het Parlement toegezonden. 

Volgens het Reglement van het Europees Parlement is de Commissie juridische zaken 

bevoegd voor de naleving van het subsidiariteitsbeginsel. 
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BIJLAGE 

 

Resolutie 

 

De Kamer van Afgevaardigden, 

 

Gezien artikel 168 van het Reglement van de Kamer van Afgevaardigden; 

 

Overwegende dat de Commissie financiën en begroting is belast met de subsidiariteitstoetsing 

van een tweetal voorstellen van de Europese Commissie, namelijk het voorstel voor een 

richtlijn van de Raad betreffende een gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de 

vennootschapsbelasting (COM(2016)0685) en het voorstel voor een richtlijn van de Raad 

betreffende een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de 

vennootschapsbelasting (CCCTB) (COM(2016)0683); 

 

Vaststellende dat de Commissie financiën en begroting een gemotiveerd advies over deze 

voorstellen heeft goedgekeurd; 

 

Besluit dit gemotiveerd advies van de Commissie financiën en begroting over te nemen, dat 

als volgt luidt: 

 

De Kamer van Afgevaardigden van het Groothertogdom Luxemburg heeft de voorstellen van 

de Commissie voor een gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de 

vennootschapsbelasting respectievelijk een gemeenschappelijke geconsolideerde 

heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB) aandachtig bestudeerd. 

 

Met alle waardering voor de inspanningen van de Commissie ter bestrijding van 

belastingontduikingspraktijken die funest zijn voor de werking van de interne markt, wil de 

Kamer van Afgevaardigden toch bezwaar naar voren brengen tegen de voorgestelde 

richtlijnen die naar haar mening in deze vorm niet beantwoorden aan de beginselen van 

subsidiariteit en evenredigheid in de zin van artikel 5 van het Verdrag betreffende de 

Europese Unie. 

 

De Kamer van Afgevaardigden herinnert eraan dat ingevolge artikel 5 van Protocol nr. 2 

betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid de 

Commissie verplicht is haar wetgevingsvoorstellen nader te motiveren op de punten van 

subsidiariteit en evenredigheid. Die motiveringsplicht houdt in dat er een nadere 

verantwoording nodig is aan de hand waarvan de naleving van de beginselen van 

subsidiariteit en evenredigheid kan worden beoordeeld. De Kamer van Afgevaardigden is 

evenwel van oordeel dat de Commissie een afdoende bewijs voor de inachtneming van die 

beginselen schuldig is gebleven, met name gezien de volgende probleempunten: 

 

Harmonisering van de heffingsgrondslag in de zin van de voorgestelde richtlijnen doorkruist 

rechtstreeks de prerogatieven van de lidstaten om naar eigen inzicht de essentiële aspecten 

van hun fiscaal beleid te regelen. Het fiscaal beleid maakt niet alleen een fundamenteel 

element uit van de soevereiniteit van de lidstaten maar brengt ook hun sociaal-economische 

beleidskeuzen tot uitdrukking, rekening houdend met hun respectieve specifieke kenmerken. 

Als aan deze voorstellen uitvoering wordt gegeven zullen zulke (politieke, sociale en 
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economische) overwegingen niet meer op nationaal niveau kunnen worden meegewogen maar 

een zaak worden van onderhandeling met het oog op unanieme besluitvorming in de Raad. 

 

De voorstellen van de Commissie kunnen de facto, door hun negatieve weerslag op de 

begroting in sommige lidstaten – waaronder Luxemburg –, ook de beoordelingsmarge van de 

lidstaten verkleinen voor de vaststelling van hun belastingtarieven, aangezien de 

vermindering van belastingopbrengsten die in sommige lidstaten het gevolg zou zijn van de 

CCTB gecompenseerd zou moeten worden door andere budgettaire maatregelen, zoals 

verhoging van de belastingtarieven. Op dit punt signaleert de Kamer van Afgevaardigden met 

zorg dat de voorstellen een disproportionele uitwerking zouden kunnen krijgen op de kleine 

open economieën in de Unie. Omdat na invoering van de gemeenschappelijke 

heffingsgrondslag het belastingtarief als enige factor van differentiatie tussen de lidstaten zal 

overblijven, is de Kamer bang dat een ongecontroleerde neerwaartse wedloop het gevolg zal 

zijn. 

 

De Kamer van Afgevaardigden constateert bezorgd dat de Commissie niet met overtuigende 

argumenten uitlegt waarom harmonisering van de heffingsgrondslag thans nodig zou zijn om 

belastingontduiking tegen te gaan, terwijl de Raad onlangs nog, in juli 2016, een richtlijn 

heeft goedgekeurd die de bestrijding van belastingontduiking tot doel heeft1, onder 

vaststelling van een minimumniveau van coördinatie. De Commissie heeft niet duidelijk 

weten te maken welke extra voordelen te verwachten zijn van invoering van een 

gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag die optreden van de Unie zouden 

rechtvaardigen, terwijl met de omzetting en uitvoering van Richtlijn 2016/1164 nog niet eens 

is begonnen. 

 

Ook betwijfelt de Kamer van Afgevaardigden dat de voorstellen een verlichting in de 

administratieve belasting zullen opleveren. Bij invoering van een parallel belastingstelsel, 

naast het nationale stelsel, valt te verwachten dat eventuele besparing van nalevingskosten 

voor het bedrijfsleven uiteindelijk weer teniet wordt gedaan door hogere administratieve 

kosten voor de nationale belastingdiensten, die voortaan twee verschillende stelsels zullen 

moeten administreren. De Kamer van Afgevaardigden vreest dat deze oplossing alleen maar 

extra complicaties meebrengt voor alle betrokkenen en problematisch dreigt te worden vanuit 

oogpunt van het beginsel van gelijkheid voor de wet en voor de belastingen. 

 

De voorstellen van de Commissie houden eveneens in dat de regels rond interne 

verrekenprijzen in de toekomst niet meer zullen gelden binnen de concerns die onder de 

werkingssfeer van de CCCTB komen te vallen. De Kamer van Afgevaardigden vreest dat 

deze oplossing alleen maar afwijkingen oplevert van de binnen de Organisatie voor 

Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) afgesproken en door de EU 

overgenomen oplossingen. Als de voorstellen van de Commissie worden uitgevoerd zouden 

zij immers ernstig afbreuk kunnen doen aan de bestaande regelgeving die in de OESO is 

overeengekomen en dus potentieel in conflict kunnen komen met de internationale verdragen 

die in Luxemburg, in Europa en daarbuiten van kracht zijn. Deze oplossing zou de door de 

lidstaten zo op prijs gestelde doelmatigheid van de in de OESO gekozen oplossingen, 

waaronder de regelgeving inzake interne verrekenprijzen, op losse schroeven zetten. 

 

                                                 
1 Richtlijn (EU) 2016/1164 van de Raad van 12 juli 2016 tot vaststelling van regels ter bestrijding van 
belastingontwijkingspraktijken welke rechtstreeks van invloed zijn op de werking van de interne markt. 
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Resolutie aangenomen door de Kamer van Afgevaardigden tijdens haar openbare zitting 

van 22 december 2016. 

 

De secretaris-generaal, Claude Frieseisen 

De Voorzitter, Mars Di Bartolomeo 

 


