
 

AD\1100181NL.doc  PE580.680v02-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

Europees Parlement 
2014-2019  

 

Commissie begrotingscontrole 
 

2016/2033(INI) 

6.7.2016 

ADVIES 

van de Commissie begrotingscontrole 

aan de Commissie economische en monetaire zaken 

inzake "Naar een definitief btw-stelsel en bestrijding van btw-fraude" 

(2016/2033(INI)) 

Rapporteur voor advies: Nedzhmi Ali 

(*) Procedure met medeadviserende commissie - Artikel 54 van het 

Reglement 

 



 

PE580.680v02-00 2/9 AD\1100181NL.doc 

NL 

PA_NonLeg 



 

AD\1100181NL.doc 3/9 PE580.680v02-00 

 NL 

SUGGESTIES 

De Commissie begrotingscontrole verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

economische en monetaire zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 

nemen: 

A. overwegende dat de bestrijding van belastingfraude tot de belangrijkste uitdagingen op 

fiscaal gebied behoort waar de lidstaten voor staan; 

B. overwegende dat btw-fraude een zeer schadelijke praktijk is die aanzienlijke bedragen aan 

de begrotingen van de lidstaten onttrekt en hun inspanningen om de overheidsfinanciën te 

consolideren ondergraaft; 

C. overwegende dat de grensoverschrijdende btw-fraude de lidstaten en de Europese 

belastingbetaler jaarlijks nagenoeg 50 miljard EUR kost; 

D. overwegende dat btw-fraude velerlei vormen en facetten kent en snel evolueert, en vele 

economische sectoren treft, en dat snelle aanpassing van de desbetreffende wetgeving 

daarom geboden is om tot een duurzaam en eenvoudig btw-stelsel te komen waarmee 

fraude en het potentieel verlies van belastinginkomsten kunnen worden voorkomen; 

E. overwegende dat de btw-carrousel in dit verband de meest gebruikte frauduleuze techniek 

is; overwegende dat deze techniek vaak wordt toegepast in de sectoren handel in 

elektronische onderdelen, mobiele telefonie en textiel en bestaat erin goederen "rondjes te 

laten draaien" tussen verschillende vennootschappen in verschillende lidstaten en daarbij 

te profiteren van het feit dat er geen belasting wordt geheven op de levering van 

intracommunautaire goederen; 

F. overwegende dat krachtiger en onafgebroken samenwerking tussen de lidstaten dringend 

geboden is teneinde alomvattende en integrale strategieën tegen fraude te ontwikkelen 

fraude, gezien met name de huidige begrotingskrapte in de EU en de toename van e-

handel en internetverkoop die de territoriale greep op de btw-inning verzwakken; 

G. overwegende dat de bescherming van de financiële belangen van de EU een centraal 

element is in de beleidsagenda van de EU die gericht is op versterking en vergroting van 

het vertrouwen van haar burgers; 

1. verwelkomt het nieuwe btw-actieplan als centraal initiatief dat lang op zich heeft laten 

wachten en dat een impuls moet geven aan en gelijk oplopen met de uitvoering van de 

politieke prioriteit "Een verdiepte en eerlijkere interne markt" dankzij de Digitale 

binnenmarktstrategie en de gemeenschappelijke btw-ruimte; benadrukt dat de aanpak van 

de btw-kloof en van belastingfraude een grote prioriteit moet zijn voor de EU en de 

lidstaten; onderstreept het belang van een meer diepgaande en gelijkwaardige 

eengemaakte markt om fiscale rechtvaardigheid, duurzame consumptie, werkgelegenheid, 

groei, investering en concurrentie te bevorderen; is van mening dat het nieuwe actieplan 

aan een uitgebreide effectbeoordeling moet worden onderworpen; 

2. is ingenomen met het Commissievoorstel "EU-actieplan inzake e-overheid 2016-2020: 

Voor een snellere digitalisering van overheidsdiensten"; 
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3. merkt op dat het nieuwe actieplan nog verdere stappen omvat naar een doelmatiger, 

fraudebestendig definitief regime dat beter is afgestemd op ondernemingen in het tijdperk 

van digitale economie en elektronische handel; 

4. herinnert de Commissie eraan dat btw een regressieve belasting is die lage-

inkomensgroepen het hardst treft; herinnert zowel de Commissie als de lidstaten er 

daarom aan dat zij daar rekening mee moeten houden bij het bepalen van tarieven voor 

goederen die deze lage-inkomensgroepen veel gebruiken; 

5. spoort de Commissie aan tot handelen om de effectiviteit van btw-stelsels te verhogen en 

betere naleving van de btw-regels te verzekeren; juicht toe dat het "land van bestemming", 

d.w.z. het land waar de goederen of diensten worden verbruikt, als onderliggend beginsel 

in het definitieve btw-stelsel zal gelden waardoor, volgens ramingen, de 

grensoverschrijdende btw-fraude met 40 miljard EUR per jaar zou afnemen; spoort de 

Commissie aan de btw-richtlijn in die zin te wijzigen dat de importeur in de lidstaat van 

bestemming hoofdelijk aansprakelijk is voor gederfde btw; 

6. steunt het Commissievoorstel voor een systeem waarin btw op grensoverschrijdende 

verkoop (goederen en diensten) wordt geïnd door de belastingdienst van het land van 

herkomst, volgens het tarief dat van toepassing is in het land van consumptie, en wordt 

overgeboekt naar het land waarin de goederen of diensten uiteindelijk worden gebruikt; 

7. merkt op dat het huidige btw-stelsel nog altijd versnipperd is en leidt tot aanzienlijke 

administratieve lasten, met name voor kmo's en internetbedrijven; vraagt de Commissie 

om wijzigingen in de btw-richtlijn voor te stellen waardoor een technologisch neutrale 

toepassing van de btw-regels mogelijk wordt, zodat de fysieke en de digitale versies van 

een bepaald product op dezelfde manier worden behandeld; verzoekt de Commissie om 

onnodige administratieve lasten, vooral voor kmo's, tot een minimum te beperken; steunt 

het Commissievoorstel voor een btw-vrije voet om start-ups en micro-ondernemingen te 

helpen; 

8. onderstreept het belang van een wetgevingsvoorstel om het gemeenschappelijk 

elektronisch mechanisme voor registratie en betaling van btw uit te breiden naar de 

grensoverschrijdende onlineverkoop van fysieke producten aan consumenten teneinde de 

administratieve last voor bedrijven die grensoverschrijdende transacties uitvoeren te 

verlagen, aangezien dit een van de grootste problemen is waar zij mee kampen; 

9. verzoekt de Commissie om iets te doen aan de administratieve last van bedrijven die 

voortvloeit uit de verschillen tussen de btw-stelsels, door wetgevingsvoorstellen in te 

dienen om het huidige "mini-éénloketsysteem" uit te breiden naar fysieke producten die 

online worden verkocht, wat zou betekenen dat ondernemingen één aangifte kunnen doen 

en btw kunnen betalen in hun eigen lidstaat; 

10. vraagt de lidstaten om hun nationale belastingstelsels te vereenvoudigen, consequenter te 

maken en hechter te doortimmeren, teneinde de naleving te vergemakkelijken, fraude en 

ontduiking te ontmoedigen en te bestraffen, en de doeltreffendheid van de btw-inning te 

verbeteren; 

11. noemt het verontrustend dat het doel van vereenvoudiging van het 

verantwoordingssysteem voor de btw als een van de eigen middelen nog niet geheel is 
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bereikt; herinnert aan de noodzaak van verdere vereenvoudiging van het beheerssysteem 

rond de eigen middelen om de mogelijkheden van fouten en fraude te verminderen; noemt 

het spijtig dat het nieuwe actieplan niet ingaat op het effect op de eigen btw-middelen; 

12. onderkent dat met de vaststelling in juli 2013 van de beide richtlijnen inzake facultatieve 

en tijdelijke toepassing van de verleggingsregeling voor leveringen van bepaalde 

fraudegevoelige goederen en diensten1 respectievelijk een snellereactiemechanisme tegen 

btw-fraude2 verdere vorm en versterking gebracht is in het systeem ter bestrijding van 

btw-fraude; 

13. vraagt de lidstaten hun beleid rond de verleggingsregeling beter te coördineren om een 

verplichte uitwisseling van juiste en begrijpelijke informatie in te voeren; vraagt de 

Commissie nader te onderzoeken en beter te beoordelen op welke manier de toepassing 

van de btw-verleggingsregeling kan worden uitgebreid naar de levering van goederen 

tussen bedrijven, zoals reeds het geval is bij digitale goederen en diensten, om zo te 

voorkomen dat btw-fraude nieuwe vormen aanneemt in plaats van carrouselfraude en om 

een toename van de administratieve lasten voor kmo's tegen te gaan; 

14. wijst erop dat de btw-kloof en de geschatte derving van niet-geïnde btw in 2015 gezorgd 

hebben voor een verlies van 170 miljard EUR en onderstreept het feit dat de gemiddelde 

geschatte btw-derving in 13 van de 26 in 2014 onderzochte lidstaten hoger was dan 

15,2 %; verzoekt de Commissie ten volle gebruik te maken van haar uitvoerende 

bevoegdheden om de lidstaten zowel te controleren als te helpen; wijst erop dat effectief 

optreden om de btw-kloof te verkleinen een onderling afgestemde en multidisciplinaire 

aanpak vereist, omdat die kloof niet alleen uit fraude voortkomt maar uit een combinatie 

van factoren waaronder faillissement en insolventie, statistische fouten, te late betaling, en 

belastingontduiking en -vermijding; vraagt de Commissie nogmaals om snel werk te 

maken van wetgeving met betrekking tot een minimaal beschermingsniveau voor 

klokkenluiders in de EU en financiële steun te bieden aan grensoverschrijdende 

onderzoeksjournalistiek, waarvan de doeltreffendheid is aangetoond door de schandalen 

van "Luxleaks", "Dieselgate" en de "Panama Papers", om zo fraude beter te kunnen 

onderzoeken en voorkomen; 

15. meent dat er bijzondere aandacht moet uitgaan naar de beoordeling van de strategie tegen 

de btw-belastingkloof in het kader van het Europees Semester aangezien dit voor de 

lidstaten een instrument is om de oorzaken van die kloof, de segmenten van de economie 

die vatbaar zijn voor fraude, de macro-economische effecten die er op het spel staan, en 

het daarmee samenhangende effect op de eigen middelen van de EU aan te kunnen 

wijzen; 

16. hekelt de btw-fraude, en in het bijzonder de zogenaamde carrousel- of ploffraude, die de 

concurrentie verstoort en aanzienlijke bedragen aan de nationale begrotingen onttrekt, en 

schadelijk is voor de begroting van de Unie; acht het bevreemdend dat de Commissie geen 

                                                 
1 Richtlijn 2013/43/EU van de Raad van 22 juli 2013 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het 

gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat betreft een facultatieve en tijdelijke 

toepassing van de verleggingsregeling voor leveringen van bepaalde fraudegevoelige goederen en diensten. 
2 Richtlijn 2013/42/EU van de Raad van 22 juli 2013 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het 

gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat betreft een snellereactiemechanisme 

tegen btw-fraude. 
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betrouwbare gegevens heeft omtrent carrouselfraude met de btw; verzoekt de Commissie 

daarom een gecoördineerde inspanning van lidstaten op touw te zetten om een 

gezamenlijk systeem voor het verzamelen van statistieken over carrouselfraude met de 

btw in te stellen; wijst erop dat zulk een systeem gebaseerd zou kunnen worden op in 

sommige lidstaten reeds gehanteerde praktijken; 

17. vraagt de Commissie dringend aanstalten te maken met de invoering van een 

gemeenschappelijk systeem waarmee de omvang van de btw-fraude binnen de EU zich 

zuiverder laat inschatten door het verzamelen van statistische gegevens over fraude op het 

gebied van intracommunautaire btw, waardoor de lidstaten hun respectieve prestaties 

kunnen beoordelen aan de hand van precieze en betrouwbare indicatoren die verband 

houden met de vermindering van de btw-opbrengst binnen de EU en de toename van 

fraudedetectie en daarmee samenhangende belastingnavordering; is van mening dat 

nieuwe auditmethodes zoals de enkelvoudige audit of gezamenlijke audits zich ook 

moeten uitstrekken tot grensoverschrijdende transacties; 

18. benadrukt dat de tenuitvoerlegging van nieuwe strategieën en een efficiënter gebruik van 

de bestaande EU-structuren belangrijk zijn om btw-fraude krachtiger te kunnen bestrijden; 

onderstreept dat grotere transparantie die een behoorlijke toetsing toelaat, en een meer 

gestructureerde en "risico-gebaseerde" benadering essentieel zijn om frauduleuze opzetten 

en corruptie te kunnen ontdekken en verhinderen; 

19. vindt het spijtig dat de administratieve samenwerking tussen de lidstaten bij het bestrijden 

van btw-fraude nog steeds geen doeltreffende greep krijgt op btw-ontduiking en 

fraudeconstructies binnen de EU en geen goed zicht houdt op grensoverschrijdende 

transacties of verkoop; benadrukt de noodzaak van een versimpeld en toegankelijk btw-

systeem voor alle lidstaten om de btw-last te verlichten en btw-fraude te bestrijden; 

verzoekt de Commissie daarom vaker controlebezoeken af te leggen aan lidstaten, die op 

basis van risico worden geselecteerd, wanneer zij administratieve 

samenwerkingsovereenkomsten beoordeelt; verzoekt de Commissie bovendien in haar 

beoordeling van administratieve regelingen de nadruk te leggen op het wegnemen van 

juridische belemmeringen die administratieve, rechterlijke en wetshandhavingsautoriteiten 

op zowel nationaal als EU-niveau ervan weerhouden informatie uit te wisselen; verzoekt 

de Commissie daarnaast om de lidstaten aan te bevelen een gezamenlijke risicoanalyse in 

te stellen, die onder meer een analyse van sociale netwerken omvat, om ervoor te zorgen 

dat de informatie-uitwisseling in Eurofisc effectief op fraude is gericht; verzoekt de 

lidstaten te voorzien in doeltreffende, evenredige en afschrikkende sancties en de huidige 

systemen voor de uitwisseling van informatie te verbeteren; 

20. stelt met nadruk dat Eurofisc versterking nodig heeft zodat de informatie-uitwisseling kan 

worden bespoedigd; merkt op dat er nog steeds problemen zijn met betrekking tot de 

juistheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie; houdt samenhang in het optreden 

en coördinatie in de strategieën van fiscale, gerechtelijke en politiële autoriteiten van de 

lidstaten en Europese organen zoals Europol, Eurojust en OLAF, die zich bezighouden 

met bestrijding van fraude, georganiseerde misdaad en witwaspraktijken, voor 

noodzakelijk; spoort alle betrokken partijen aan om eenvoudige en begrijpelijke modellen 

voor het delen van informatie in real time nader in beschouwing te nemen, zodat op 

bestaande of zich nieuw aandienende fraudeconstructies prompt kan worden gereageerd of 

ingespeeld; 
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21. acht het van essentieel belang dat alle lidstaten zich houden aan Eurofisc op alle 

werkterreinen ervan, teneinde een doeltreffende bestrijding van btw-fraude mogelijk te 

maken; 

22. verzoekt de Commissie met voorstellen te komen die doeltreffende vergelijkende 

controles tussen de douane- en belastinggegevens mogelijk moeten maken, en haar 

toezicht op de lidstaten vooral te richten op een snellere beantwoording van 

informatieverzoeken en op de betrouwbaarheid van het systeem voor de uitwisseling van 

btw-gegevens (VIES); 

23. verzoekt de Commissie lidstaten die dat nog niet hebben gedaan aan te moedigen een 

tweeledig btw-nummer in te voeren (btw-nummer voor ondernemers die deel wensen te 

nemen aan de intracommunautaire handel dat afwijkt van het nationale btw-nummer), de 

controles als genoemd in artikel 22 van Verordening (EU) nr. 904/2010 uit te voeren, en 

handelaren kosteloos van advies te dienen; 

24. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat de geautomatiseerde inklaringssystemen van 

de lidstaten een automatische controle op btw-identificatienummers mogelijk maken en 

uitvoeren; 

25. dringt er bij de Commissie op aan om een wijziging van de btw-richtlijn voor te stellen 

met het oog op verdere harmonisering van de btw-aangiftevereisten in de verschillende 

lidstaten met betrekking tot levering van goederen en diensten binnen de EU; 

26. betreurt dat het voorstel van de Commissie inzake hoofdelijke aansprakelijkheid bij 

grensoverschrijdende handel niet is aangenomen door de Raad; wijst erop dat dit afbreuk 

doet aan de afschrikking van transacties met frauduleuze handelaren; stelt vast dat de btw-

richtlijn niet in alle lidstaten op gelijke wijze ten uitvoer wordt gelegd wat betreft de 

periode voor indiening van lijsten, met hogere administratieve lasten voor handelaren die 

zaken doen in meerdere lidstaten als gevolg; roept de Raad daarom op het 

Commissievoorstel inzake hoofdelijke aansprakelijkheid aan te nemen; 

27. stelt dat OLAF en Europol toegang behoren te krijgen tot VIES en Eurofisc en dat de 

lidstaten hun voordeel moeten kunnen doen met de door deze organen geleverde 

informatie waardoor hun strijd tegen georganiseerde misdaad op transnationaal niveau aan 

doelmatigheid kan winnen; is van mening dat OLAF duidelijke bevoegdheden en 

middelen moet hebben om btw-fraude binnen de EU te onderzoeken; 

28. benadrukt dat zowel de richtlijn inzake bescherming van de financiële belangen van de 

Unie (PIF-richtlijn) als de verordening tot oprichting van het Europees Openbaar 

Ministerie (EOM-verordening) een aanvulling op en een versteviging van het wettelijke 

kader zouden vormen en aanzienlijke versterking zouden brengen in de strijd tegen 

fraude; herhaalt zijn standpunt dat uitvaardiging van de PIF-richtlijn en de EOM-

verordening dringend geboden is, en dat zij beide de schadelijkste gevallen van btw-

fraude zoals internationale oplichting in bendeverband in hun werkingssfeer moeten 

omvatten; benadrukt dat het uitsluiten van btw van de werkingssfeer van deze voorstellen 

een grote stap achteruit zou betekenen, aangezien btw-fraude onder het huidige 

rechtskader – d.w.z. de PIF-overeenkomst – valt, zoals het Hof van Justitie onlangs heeft 

beslist in zijn arresten van 8 september 2015, Taricco (zaak C-105/14); 
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29. spoort de Commissie en de lidstaten aan meer actief te zijn op internationaal niveau en de 

samenwerking met niet-EU-landen te versterken en een doeltreffende btw-inning te 

handhaven, zodat er standaarden en strategieën van samenwerking worden vastgesteld die 

hoofdzakelijk berusten op de beginselen van transparantie, goed bestuur en uitwisseling 

van informatie; moedigt de lidstaten aan informatie uit te wisselen die zij van niet-EU-

landen ontvangen om de handhaving van de btw-inning, met name in de e-handel, te 

vergemakkelijken. 
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