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Amendement  64 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

namens de S&D-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

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 belastingautoriteit 

niet had 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 belastingautoriteit 

naar schatting meer dan 1,5 miljard EUR 

heeft gekost1; 

__________________________ 

1 European Network on Debt and Development, 

Tax Games – the Race to the Bottom: 

https://eurodad.org/tax-games-2017 

Or. en 
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Amendement  65 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

namens de S&D-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

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 



 

AM\1170540NL.docx PE631.544v01-00 } 

 PE631.545v01-00 } RC1 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

28.11.2018  B8-0551/2018 }  

 B8-0552/2018 } RC1/Am. 66 

Amendement  66 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

namens de S&D-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

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

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging H bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 H bis. overwegende dat, zoals in deze en 

andere zaken is aangetoond, de invloed 

van de zakenlobby diepgeworteld is in 

nationale en Europese instellingen, gezien 

de berichten dat adviesgroepen die de 

Europese Centrale Bank adviseren 

gedomineerd worden door 

vertegenwoordigers van de bankensector2, 

terwijl de grootste accountantsbedrijven 

betrokken zijn bij de EU-beleidsvorming3; 

_______________________ 

2 Haar, Kenneth, Open door for forces of finance 

at the ECB, Corporate Europe Observatory, 

oktober 2017: 

https://corporateeurope.org/sites/default/files/attac

hments/open_door_for_forces_of_finance_report.

pdf 

3 Accounting for influence: how the Big Four are 

embedded in EU policy-making on tax avoidance, 

Corporate Europe Observatory, juli 2018: 

https://corporateeurope.org/power-

lobbies/2018/07/accounting-influence 

Or. en 

https://corporateeurope.org/sites/default/files/attachments/open_door_for_forces_of_finance_report.pdf
https://corporateeurope.org/sites/default/files/attachments/open_door_for_forces_of_finance_report.pdf
https://corporateeurope.org/sites/default/files/attachments/open_door_for_forces_of_finance_report.pdf
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Amendement  67 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

namens de S&D-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

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

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging H ter (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 H ter. overwegende dat de special 

purpose vehicles (SPV’s) een centrale 

plaats in deze onthullingen innemen, 

omdat investeringsbankiers en 

hedgefondsen de SPV’s in elkaar zetten 

en handelaren ze vervolgens 

doorverkochten aan beleggers, aan wie 

banken weer leningen verstrekten, 

waardoor het handelsvolume tot wel 

twintig keer werd vermenigvuldigd; 

Or. en 
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Amendement  68 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

namens de S&D-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

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

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging M bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 M bis. overwegende dat de Commissie in 

december 2017 nieuwe richtsnoeren heeft 

gepresenteerd voor de inhouding van 

bronbelasting om de procedures voor 

grensoverschrijdend beleggen in de EU te 

vereenvoudigen, waarbij de lidstaten 

werden aangemoedigd 

vrijstellingsregelingen voor bronbelasting 

in te voeren; overwegende dat deze 

nieuwe gedragscode inzake bronbelasting, 

waarin het risico op fraude nauwelijks 

wordt vermeld en waarin wordt 

gesuggereerd dat dit kan worden opgelost 

met IT-systemen of 

vrijstellingsregelingen, nationale 

processen voor de goedkeuring van de 

terugvordering van ingehouden 

bronbelasting versnelt; 

Or. en 
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Amendement  69 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

namens de S&D-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

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

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging M ter (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 M ter. overwegende dat de Commissie 

erop wijst dat de nieuwe gedragscode voor 

bronbelasting het risico op frauduleus 

gedrag, zoals dubbele 

terugvorderingsaanvragen en 

ongerechtvaardigde verzoeken tot 

terugvordering of aanvragen voor 

belastingvermindering, zou elimineren; 

overwegende dat het er in de context van 

het cum-ex-schandaal evenwel op lijkt dat 

zonder verdere verduidelijking van de 

wijze waarop belastingadministraties 

tussenpersonen aansprakelijk kunnen 

stellen voor hun handelingen, het risico 

op dubbele-niet-heffing of nulheffing zou 

kunnen toenemen door deze 

aanmoediging van belastingvrijstelling; 

Or. en 
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Amendement  70 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

namens de S&D-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

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

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 1 bis. wijst erop dat volgens de 

antiwitwasrichtlijn van de EU4 "fiscale 

misdrijven" met betrekking tot directe en 

indirecte belastingen onder de brede 

definitie van "criminele activiteiten" 

vallen en worden beschouwd als 

basisdelicten voor het witwassen van geld; 

________________________ 

4 Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees 

Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de 

voorkoming van het gebruik van het financiële 

stelsel voor het witwassen van geld of 

terrorismefinanciering, tot wijziging van 

Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees 

Parlement en de Raad en tot intrekking van 

Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement 

en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de 

Commissie, PB L 141 van 5.6.2015, blz. 73. 

Or. en 
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Amendement  71 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

namens de S&D-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

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

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 3 bis. verzoekt de Europese 

toezichthoudende autoriteiten na te 

denken over een verbod op fiscaal 

geïnspireerde financiële instrumenten, 

activiteiten of praktijken, met name op 

dividendarbitrage, indien de betrokkenen 

niet kunnen aantonen dat deze complexe 

financiële regelingen een ander wezenlijk 

economisch doel hebben dan 

belastingontwijking; 

Or. en 
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Amendement  72 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

namens de S&D-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

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

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 ter (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 3 ter. verlangt dat nationale en Europese 

toezichthoudende autoriteiten een 

mandaat krijgen om 

belastingontwijkingspraktijken onder de 

loep te nemen, aangezien deze praktijken 

een risico voor de financiële stabiliteit en 

de integriteit van de interne markt 

vormen; 

Or. en 
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Amendement  73 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

namens de S&D-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

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

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

4. onderstreept dat deze nieuwe 

onthullingen lijken te wijzen op mogelijke 

tekortkomingen in de huidige systemen 

voor informatie-uitwisseling en 

samenwerking tussen de autoriteiten van de 

lidstaten; vraagt de lidstaten effectief 

uitvoering te geven aan de verplichte 

automatische uitwisseling van inlichtingen 

op belastinggebied; 

4. onderstreept dat deze nieuwe 

onthullingen lijken te wijzen op mogelijke 

tekortkomingen in nationale 

belastingwetgeving en in de huidige 

systemen voor informatie-uitwisseling en 

samenwerking tussen de autoriteiten van de 

lidstaten; vraagt de lidstaten effectief 

uitvoering te geven aan de verplichte 

automatische uitwisseling van inlichtingen 

op belastinggebied; 

Or. en 
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Amendement  74 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

namens de S&D-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

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

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 4 bis. dringt erop aan in de 

landspecifieke aanbevelingen van het 

Europees Semester een onderdeel op te 

nemen over de wetgevingsinspanningen 

van lidstaten om de negatieve effecten van 

dividendarbitragepraktijken en mazen in 

belastingregelingen te verminderen; 

Or. en 

 

 


