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Amendement  37 

Sven Giegold 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Het cum-ex-schandaal: financiële criminaliteit en de mazen in het huidige wetgevingskader 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Visum 1 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  – gezien Verordening (EU) 

nr. 1095/2010 van het Europees 

Parlement en de Raad van 24 november 

2010 tot oprichting van een Europese 

toezichthoudende autoriteit (Europese 

Autoriteit voor effecten en markten), tot 

wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en 

tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van 

de Commissie1 (de "ESMA-

verordening"), 

  

Or. en 

                                                 
1 PB L 331, van15.12.2010, blz. 84. 
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Amendement  38 

Sven Giegold 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Het cum-ex-schandaal: financiële criminaliteit en de mazen in het huidige wetgevingskader 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Visum 1 ter (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  – gezien Verordening (EU) 

nr. 1093/2010 van het Europees 

Parlement en de Raad van 24 november 

2010 tot oprichting van een Europese 

toezichthoudende autoriteit (Europese 

Bankautoriteit), tot wijziging van Besluit 

nr. 716/2009/EG en tot intrekking van 

Besluit nr. 2009/78/EG van de 

Commissie1 (de "EBA-verordening"), 

Or. en 

                                                 
1 PB L 331 van 15.12.2010, blz. 12. 
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Amendement  39 

Sven Giegold 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Het cum-ex-schandaal: financiële criminaliteit en de mazen in het huidige wetgevingskader 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging A 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

A. overwegende dat "cum-ex" – of 

constructies voor handel in 

dividendarbitrage – staat voor handel in 

aandelen met als doel de identiteit van de 

eigenaar van de aandelen te verhullen en 

beide of meerdere partijen in staat stellen 

teruggave van (een deel van) de 

vermogenswinstbelasting te vragen terwijl 

deze slechts één keer is betaald; 

A. overwegende dat "cum-ex" en 

"cum-cum"– of constructies voor handel 

in dividendarbitrage – staat voor handel in 

aandelen met als doel de identiteit van de 

eigenaar van de aandelen te verhullen en 

beide of meerdere partijen in staat stellen 

teruggave van (een deel van) de 

vermogenswinstbelasting te vragen terwijl 

deze slechts één keer is betaald; 

Or. en 
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Amendement  40 

Sven Giegold 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Het cum-ex-schandaal: financiële criminaliteit en de mazen in het huidige wetgevingskader 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging B 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

B. overwegende dat het cum-ex-

schandaal aan het licht is gebracht door de 

samenwerking - in twaalf landen, met in 

totaal 38 journalisten - van meerdere 

Europese media; 

B. overwegende dat het cum-ex-

schandaal aan het licht is gebracht door een 

collaboratief onderzoek in 12 landen door 

in totaal 38 journalisten van 19 Europese 

media; 

  

Or. en 
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Amendement  41 

Sven Giegold 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Het cum-ex-schandaal: financiële criminaliteit en de mazen in het huidige wetgevingskader 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging C 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

C. overwegende dat volgens de 

berichtgeving 11 lidstaten door het cum-

ex-schandaal in totaal wel 

55,2 miljard EUR aan belastinginkomsten 

zijn misgelopen; 

C. overwegende dat volgens de 

berichtgeving 11 lidstaten door de cum-ex- 

en cum-cum-constructies in totaal wel 

55,2 miljard EUR aan belastinginkomsten 

zijn misgelopen; 

Or. en 
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Amendement  42 

Sven Giegold 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Het cum-ex-schandaal: financiële criminaliteit en de mazen in het huidige wetgevingskader 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging E bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  E bis. overwegende dat in 2016 werd 

onthuld dat de Deense 

belastingautoriteiten niet hadden 

opgetreden na talrijke waarschuwingen 

dat buitenlandse bedrijven misbruik 

maakten van Deense belastingregels en 

documenten vervalsten om op frauduleuze 

wijze restitutie van dividendbelasting aan 

te vragen, een fraude die de Deense 

belastingautoriteiten naar schatting meer 

dan 1,5 miljard EUR heeft gekost1; 

______________________________ 

1 European Network on Debt and 

Development, Tax Games: the Race to the 

Bottom – Europe’s role in supporting an 

unjust global tax system, 2017, 
https://eurodad.org/tax-games-2017 

Or. en 
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Amendement  43 

Sven Giegold 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Het cum-ex-schandaal: financiële criminaliteit en de mazen in het huidige wetgevingskader 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging E ter (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  E ter. overwegende dat de Duitse 

regering naar verluidt reeds enkele jaren 

op de hoogte was van deze frauduleuze 

belastingpraktijken maar de overige 

lidstaten er pas in 2015 over informeerde; 

overwegende dat het Duitse Ministerie 

van Financiën naar verluidt heeft 

verklaard op de hoogte te zijn van 

418 verschillende gevallen van cum-ex-

fraude voor een totale waarde van 

5,7 miljard EUR; 

Or. en 
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Amendement  44 

Sven Giegold 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Het cum-ex-schandaal: financiële criminaliteit en de mazen in het huidige wetgevingskader 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging G (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

G. overwegende dat cum-ex-

constructies een aantal kenmerken 

hebben van belastingfraude, en dat 

moet worden nagegaan of er inbreuk 

is gepleegd op de nationale of de EU-

wetgeving; 

 

G. overwegende dat cum-ex- en cum-

cum-constructies een aantal 

kenmerken hebben van 

belastingfraude, en dat moet worden 

nagegaan of er inbreuk is gepleegd 

op de nationale of de EU-wetgeving; 

 

Or. en 
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Amendement  45 

Sven Giegold 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Het cum-ex-schandaal: financiële criminaliteit en de mazen in het huidige wetgevingskader 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging I (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

I. overwegende dat in het eindverslag 

van de vierde onderzoekscommissie van de 

Duitse Bondsdag alsook door de Duitse 

rechtbanken is geconcludeerd dat 

belastingpraktijken zoals cum-ex-deals met 

short sales illegaal zijn, en dat de 

vereniging van Duitse banken het probleem 

heeft verergerd in plaats van dat zij heeft 

geholpen een oplossing te vinden; 

I. overwegende dat in het eindverslag 

van de vierde onderzoekscommissie van de 

Duitse Bondsdag alsook door de Duitse 

rechtbanken is geconcludeerd dat 

belastingpraktijken zoals cum-ex- en cum-

cum-deals met short sales illegaal zijn, en 

dat de vereniging van Duitse banken het 

probleem heeft verergerd in plaats van dat 

zij heeft geholpen een oplossing te vinden; 

Or. en 
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Amendement  46 

Sven Giegold 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Het cum-ex-schandaal: financiële criminaliteit en de mazen in het huidige wetgevingskader 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

1. veroordeelt met klem de aan het licht 

gebrachte belastingfraude, waardoor 

de lidstaten volgens berichten in een 

aantal media in totaal naar schatting 

wel 55,2 miljard EUR aan 

belastinginkomsten zijn misgelopen, 

hetgeen een klap voor de Europese 

sociale markteconomie betekent; 

 

1. veroordeelt met klem de aan het licht 

gebrachte belastingfraude en 

belastingontwijking, waardoor de 

lidstaten volgens berichten in een 

aantal media in totaal naar schatting 

wel 55,2 miljard EUR aan 

belastinginkomsten zijn misgelopen, 

hetgeen een klap voor de Europese 

sociale markteconomie betekent; 

 

Or. en 

 

 


