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Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000066/2018 

aan de Commissie 
Artikel 128 van het Reglement 

Ingeborg Gräßle 
namens de Commissie begrotingscontrole 

Betreft: Bestrijding van douanefraude en bescherming van de eigen middelen van de EU 

De traditionele eigen middelen, voornamelijk douanerechten op invoer van buiten de EU en 
suikerheffingen, zijn goed voor ongeveer 12,8% van de eigen middelen van de EU. Begin 2017 heeft 
OLAF een onderzoek afgesloten naar een zaak van douanefraude in het VK. OLAF berekende een 
verlies voor de EU-begroting van 1,987 miljard EUR aan niet-betaalde douanerechten op textiel en 
schoenen die in de periode 2013-2016 via het VK zijn ingevoerd uit China. Ter vergelijking: in 2016 
beval OLAF aan om 631,1 miljoen EUR terug te vorderen, op basis van 272 afgesloten onderzoeken. 
De onderzoeken brachten ook aanzienlijke btw-ontduiking aan het licht in verband met invoer via het 
VK waarbij misbruik is gemaakt van de opschortingsregeling voor de betaling van btw, de zogeheten 
douaneregeling 42. Deze derving van btw-inkomsten bedraagt naar schatting in totaal ongeveer 
3,2 miljard EUR voor de periode 2013-2016. Bovendien is onlangs aan het licht gekomen dat OLAF 
een nieuwe zaak onderzoekt met betrekking tot de haven van Piraeus, die Italië naar schatting 
tientallen miljoenen euro's aan onbetaalde btw heeft gekost. Dit onderzoek is echter nog niet afgerond 
en het totale bedrag zou dus nog veel hoger kunnen uitvallen. Hoewel deze zaken emblematisch zijn 
door hun omvang, gaat het geenszins om geïsoleerd gevallen en kunnen bijkomende gevallen 
opduiken die betrekking hebben op andere lidstaten. 

– Welke maatregelen kan de Commissie onmiddellijk nemen om niet-geïnde eigen middelen van 
de EU terug te vorderen?  

– Is de Commissie van mening dat de verordening van de Raad van 30 november 2017 tot 
wijziging van Verordening (EU) nr. 904/2010 betreffende de administratieve samenwerking en de 
bestrijding van fraude op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde, samen met 
de voorgestelde wijzigingen in artikel 13, volstaan om gevolg te geven aan de aanbeveling van de 
Europese Rekenkamer inzake het vergemakkelijken van de informatiestroom tussen de 
belastingdiensten en douaneautoriteiten over invoer? Plant de Commissie een verdere 
wetgevende follow-up van douaneregeling 42? 

– Welke mogelijke maatregelen overweegt de Commissie om de uitvoering van douanecontroles 
door de lidstaten te harmoniseren en te standaardiseren? 

– Welke andere maatregelen overweegt de Commissie om dergelijke fraude in de toekomst te 
voorkomen? 
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