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Het Europees Parlement, 

– gezien het actieplan betreffende de btw dat de Commissie op 7 april 2016 heeft 

gepubliceerd COM(2016)0148, 

– gezien speciaal verslag nr. 24/2015 van de Europese Rekenkamer van 3 maart 2016 

getiteld "De aanpak van intracommunautaire btw-fraude: er zijn meer maatregelen 

nodig", 

– gezien Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het 

gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde, 

– gezien zijn resolutie van 13 oktober 2011 over de toekomst van de btw1, 

– gezien het voorstel voor een richtlijn betreffende de strafrechtelijke bestrijding van 

fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt (COM(2012)0363), 

– gezien het voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van het Europees 

Openbaar Ministerie (COM(2013)0534), 

– gezien zijn resolutie van 12 maart 2014 over het voorstel voor een verordening van de 

Raad tot instelling van het Europees Openbaar Ministerie2, 

– gezien het voorstel voor een verordening betreffende het EU-Agentschap voor justitiële 

samenwerking in strafzaken (Eurojust) (COM(2013)0535), 

– gezien zijn resolutie van 29 april 2015 over het voorstel voor een verordening van de 

Raad tot instelling van het Europees Openbaar Ministerie3, 

– gezien artikel 52 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken en de adviezen 

van de Commissie begrotingscontrole en de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en 

                                                 
1  PB C 94 E van 3.4.2013, blz. 5. 
2  Aangenomen teksten, P7_TA(2014)0234. 
3  PB C 346 van 21.9.2016, blz. 27. 



binnenlandse zaken (A8-0307/2016), 

A. overwegende dat de grenscontroles voor intracommunautaire handel zijn afgeschaft in 

het kader van de interne markt, die op 1 januari 1993 tot stand werd gebracht, en dat het 

sinds 1993 bestaande btw-stelsel van de Europese Unie volgens de artikelen 402 tot 404 

van de vigerende btw-richtlijn slechts een voorlopig karakter heeft en een 

overgangsregeling vormt; 

B. overwegende dat de Raad overeenkomstig artikel 113 van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie (VWEU) met eenparigheid van stemmen richtlijnen 

moet vaststellen met het oog op de voltooiing van het gemeenschappelijke btw-stelsel 

en met name de geleidelijke beperking of intrekking van de afwijkingen van dit stelsel;  

C. overwegende dat de Commissie verplicht is om de vier jaar bij het Europees Parlement 

en de Raad een verslag in te dienen over de werking van het bestaande btw-stelsel en 

met name over de werking van de overgangsregeling; 

D. overwegende dat de btw, die in 2014 bijna 1 biljoen EUR opbracht, een belangrijke en 

toenemende bron van inkomsten voor de lidstaten is en bijdraagt aan de eigen middelen 

van de EU, en dat de totale ontvangsten van de EU uit de btw 17 667 miljoen EUR 

bedroegen en 12,27 % uitmaakten van de totale inkomsten van de EU in 20141; 

E. overwegende dat het bestaande btw-stelsel, met name wanneer het door grote 

ondernemingen wordt toegepast op grensoverschrijdende transacties, gevoelig is voor 

fraude, strategieën gericht op belastingontwijking, het niet innen van btw als gevolg van 

insolventie en het onjuist berekenen van de btw; overwegende dat de geraamde "btw-

kloof" jaarlijks rond 170 miljard EUR bedraagt en dat betere digitale technologieën 

beschikbaar komen om deze kloof te helpen dichten; 

F. overwegende dat alleen intracommunautaire ploffraude (ook wel carrouselfraude 

genoemd) volgens een studie van de Commissie2 al goed is voor een derving van btw-

inkomsten van ongeveer 45 tot 53 miljard EUR per jaar; 

G. overwegende dat er verschillen tussen de lidstaten bestaan in de doeltreffendheid 

waarmee zij in staat zijn btw-fraude en -ontwijking aan te pakken, aangezien de btw-

kloof uiteenloopt van minder dan 5 % tot meer dan 40 %, afhankelijk van het land; 

H. overwegende dat volgens schattingen van Europol tussen de 40 en 60 miljard EUR van 

de jaarlijkse btw-derving van de lidstaten wordt veroorzaakt door georganiseerde 

criminele groepen en dat 2 % van deze groepen verantwoordelijk is voor 80 % van de 

intracommunautaire ploffraude; 

I. overwegende dat de berekening van de inkomstenderving als gevolg van 

grensoverschrijdende btw-fraude een bijzonder lastige taak is gezien het feit dat slechts 

twee lidstaten, het Verenigd Koninkrijk en België, hierover statistieken bijhouden en 

verspreiden; 

J. overwegende dat verschillende lidstaten onlangs drie succesvolle en opeenvolgende 

Vertigo-operaties hebben uitgevoerd onder coördinatie van Eurojust en Europol, 

                                                 
1 Europese Commissie, financieel verslag 2014. 
2  http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/ 

common/publications/studies/ey_study_destination_principle.pdf 
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waarbij een carrouselfraude van in totaal 320 miljoen EUR aan het licht kwam; 

K. overwegende dat het bestaande btw-stelsel met name in het grensoverschrijdende 

verkeer hoge administratieve kosten veroorzaakt, die duidelijk zouden kunnen worden 

verlaagd, vooral voor kleine en middelgrote ondernemingen, onder meer door middel 

van vereenvoudigingsmaatregelen met gebruik van hulpmiddelen voor digitale aangifte 

en gemeenschappelijke databases; 

L. overwegende dat er veel ruimte is voor verbetering wat betreft het verlagen van 

administratieve en ook fiscale barrières, die met name gevolgen hebben voor projecten 

van grensoverschrijdende samenwerking; 

M. overwegende dat de btw een verbruiksbelasting is die berust op een stelsel van 

gespreide betalingen waarop de belastingplichtigen zelf controle kunnen uitoefenen, en 

die pas bij de eindverbruiker geheven moet worden om de neutraliteit ervan voor 

bedrijven te kunnen waarborgen; overwegende dat het aan de lidstaten is om de btw-

heffing in de praktijk zo te regelen dat de btw door de eindverbruiker wordt afgedragen; 

N. overwegende dat 23 jaar na de invoering van de btw-richtlijn de zogeheten status-quo-

uitzonderingsregelingen niet meer van deze tijd zijn, met name gezien de moderne 

digitale economie; 

O. overwegende dat de Commissie in de afgelopen twee decennia meer dan 40 

inbreukprocedures tegen meer dan twee derde van de lidstaten heeft ingeleid, omdat zij 

bepalingen in de richtlijn hadden overtreden;  

P. overwegende dat er geen meerderheid kan worden gevonden voor een definitieve btw-

regeling die berust op het oorsprongslandbeginsel, omdat in dat geval een sterkere 

harmonisering van de belastingtarieven nodig zou zijn om zware 

concurrentieverstoringen te voorkomen; 

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

fiscaal gebied behoort waar de lidstaten voor staan; 

R. 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; 

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

belastingbetaler jaarlijks nagenoeg 50 miljard EUR kost; 

T. overwegende dat btw-fraude velerlei vormen en facetten kent, 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; 

U. overwegende dat proefprojecten op het vlak van de verleggingsregeling geen vertraging 

mogen veroorzaken of opleveren bij de instelling van een definitief btw-stelsel als 

voorzien in de routekaart bij het actieplan van de Commissie; 

V. overwegende dat de btw-carrousel de meest gebruikte frauduleuze techniek is; 

overwegende dat deze techniek, die zeer vaak wordt toegepast in de sectoren 

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



laten draaien" tussen diverse ondernemingen in verschillende lidstaten en daarbij te 

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

levering van goederen; 

W. overwegende dat krachtiger en onafgebroken samenwerking tussen de lidstaten 

dringend geboden is teneinde alomvattende en integrale strategieën tegen fraude te 

ontwikkelen, gezien met name de huidige begrotingskrapte in de EU en de toename van 

e-handel en internetverkoop, waardoor de territoriale greep op de btw-inning is 

verzwakt; 

X. overwegende dat de bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie en 

de lidstaten een essentieel element vormt van de beleidsagenda van de Unie, bedoeld 

om het vertrouwen van de burgers te versterken en te doen toenemen en om te 

garanderen dat hun geld correct wordt gebruikt; 

Y. overwegende dat btw-fraude tot inkomstensderving voor de lidstaten en dus ook voor de 

EU leidt, een verstoord fiscaal klimaat creëert dat met name voor kleine en middelgrote 

bedrijven nadelig is, en gebruikt wordt door criminele organisaties die profiteren van 

bestaande verschillen tussen de wettelijke regelingen van de lidstaten en hun bevoegde 

toezichthoudende autoriteiten; 

Z. overwegende dat de Europese Rekenkamer in haar speciaal verslag nr. 24/2015 

concludeert dat btw-fraude meestal beschouwd moet worden als criminele praktijk waar 

een einde aan moet worden gemaakt; 

AA. overwegende dat het Europees Hof van Justitie in zaak C-105/14, Taricco e.a., stelt dat 

het begrip "fraude" als gedefinieerd in artikel 1 van de Overeenkomst aangaande de 

bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen ook btw-

ontvangsten omvat; 

1. is verheugd over het voornemen van de Commissie om uiterlijk in 2017 een definitief 

btw-stelsel voor te stellen dat eenvoudig, rechtvaardig, robuust, efficiënt en minder 

fraudegevoelig is;  

2. benadrukt dat voor de goede werking van de digitale interne markt een eenvoudig btw-

stelsel met minder vrijstellingen nodig is; 

3. is van mening dat het wetenschappelijke advies dat ten grondslag ligt aan de voorstellen 

van de Commissie voor het actieplan, een aantal waardevolle aanbevelingen bevat; 

benadrukt dat de lijst van voorstellen van de Commissie voor een robuust, eenvoudig en 

minder fraudegevoelig btw-stelsel niet uitputtend is; 

4. is verheugd over de recente mededeling van de Commissie van 7 april 2016 en haar 

voornemen om verdere maatregelen tegen mogelijke fraude te nemen en werk te maken 

van de verdere ontwikkeling van het bestaande btw-stelsel; 

5. is van mening dat het verbeteren van het bestaande stelsel ook belangrijk is en verlangt 

fundamentele hervormingen waarmee de problemen van het bestaande stelsel, en met 

name het Europese probleem van de btw-inning, worden weggenomen of althans 

duidelijk verminderd; 

6. is van mening dat de Commissie alle mogelijke opties op dezelfde wijze en zonder 

vooringenomenheid moet toetsen en aan de wetgevingsprocedure onderwerpen;  



7. stelt vast dat gezamenlijke inspanningen van de lidstaten nodig zijn om 

overeenstemming over een definitief btw-stelsel te bereiken; 

8. erkent dat eenparigheid een noodzakelijke voorwaarde zal zijn voor een overeenkomst 

over een beter werkend btw-stelsel en verzoekt derhalve om een duidelijke visie ten 

aanzien van eenvoud en minder uitzonderingen in combinatie met een pragmatische 

aanpak, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van de zich snel 

ontwikkelende digitale economie; 

9. stelt vast dat een gecoördineerd fiscaal beleid van de lidstaten en een verbetering van de 

snelheid en frequentie van hun uitwisseling van informatie over intracommunautaire 

handel onontbeerlijk zijn om belastingontduiking en -vermijding doeltreffender te 

bestrijden en de bestaande "btw-kloof" eindelijk te dichten; 

10. moedigt de Commissie en overheidsinstanties aan nieuwe technologieën te verkennen 

en te testen, zoals de "distributed ledger"-technologie en real-time toezicht, als 

onderdeel van een RegTech-agenda met het oog op een forse vermindering van de 

bestaande grote "btw-kloof" in de Unie; 

11. benadrukt dat het de verantwoordelijkheid van de belastingdiensten van de 

afzonderlijke lidstaten is om ervoor te zorgen dat de btw op een eenvoudige en kmo-

vriendelijke manier wordt betaald, wat kan worden vergemakkelijkt door een versterkte 

samenwerking tussen de nationale autoriteiten; 

12. is van mening dat de samenwerking en de uitwisseling van informatie tussen de 

afzonderlijke belastingdiensten van de lidstaten in het verleden ontoereikend zijn 

geweest en dat ook de activiteiten van Eurofisc tot dusverre geen bevredigende 

resultaten hebben opgeleverd; is van mening dat de via Eurofisc uitgewisselde 

informatie beter op fraude gericht moet zijn; kijkt uit naar het komende 

Commissievoorstel om het functioneren van Eurofisc te verbeteren; 

13. merkt op dat het btw-informatie-uitwisselingssysteem (VIES) een nuttig instrument is 

gebleken voor het bestrijden van fraude, doordat het de belastingdiensten de 

mogelijkheid biedt gegevens over handelaren in meerdere landen op elkaar af te 

stemmen, maar dat er nog steeds tekortkomingen bestaan in de uitvoering van dit 

systeem, met name wat betreft de tijdigheid van de verstrekte informatie, de snelheid 

waarmee op vragen wordt geantwoord en de reactiesnelheid bij het vaststellen van 

fouten; beveelt de lidstaten daarom aan voldoende aandacht te besteden aan het 

aanpakken van deze tekortkomingen; 

14. wijst erop dat de door nationale autoriteiten aan Eurofisc verstrekte gegevens niet 

zodanig worden gefilterd dat uitsluitend verdachte zaken worden overgedragen, 

waardoor de optimale werking van de groep wordt belemmerd; steunt het initiatief van 

verschillende lidstaten die pleiten voor het invoeren van nationale instrumenten voor 

risicoanalyse, die het mogelijk zouden maken de gegevens te filteren zonder het risico 

te lopen dat verdachte zaken in een lidstaat worden geëlimineerd, en Eurofisc in staat 

zouden stellen snel op te treden tegen grensoverschrijdende btw-fraude; 

15. benadrukt dat het de verantwoordelijkheid van de belastingdiensten van de 

afzonderlijke lidstaten is om ervoor te zorgen dat de btw op een correcte en eenvoudige 

wijze wordt betaald; 



16. herinnert eraan dat de lidstaten grotendeels afhankelijk zijn van de informatie die zij van 

andere lidstaten ontvangen over de intracommunautaire handel om de btw op hun 

grondgebied te kunnen heffen; wenst dat de bevoegde instanties met name hun btw- en 

accijnsgegevens onderling automatisch uitwisselen en van betrouwbare en 

gebruiksvriendelijke IT-mogelijkheden, zoals elektronische standaardformulieren, 

gebruikmaken om grensoverschrijdende leveringen van goederen en diensten aan de 

eindverbruiker te registreren; is in dit verband van mening dat het gebruik van btw-

locatienummers (VLN's), waarbij klanten geen voorbelasting kunnen aftrekken als de 

btw wordt vermeld op een factuur zonder geldig VLN, nuttig kan zijn; 

17. is van mening dat een gebrek aan vergelijkbare gegevens en voldoende relevante 

indicatoren om de prestaties van de lidstaten te meten gevolgen heeft voor de 

doeltreffendheid van het EU-systeem voor de aanpak van intracommunautaire btw-

fraude, en verzoekt derhalve de belastingdiensten in coördinatie met de Commissie een 

gemeenschappelijk systeem in te stellen om de omvang van de intracommunautaire 

fraude in te schatten en vervolgens doelstellingen vast te stellen om deze terug te 

dringen, aangezien dit de beoordeling van de prestaties van de lidstaten bij het 

aanpakken van dit probleem mogelijk zou maken; 

18. verzoekt de lidstaten ook de uitwisseling van informatie met gerechtelijke en 

rechtshandhavingsautoriteiten, zoals Europol en OLAF, te vergemakkelijken, zoals 

aanbevolen door de Rekenkamer; 

19.  merkt op dat douaneregeling 42, die voorziet in een btw-vrijstelling voor goederen die 

in een lidstaat worden ingevoerd wanneer deze vervolgens worden doorgevoerd naar 

een andere lidstaat, fraudegevoelig is gebleken; merkt op dat doeltreffende 

kruiscontroles van de gegevens van belastingdiensten en de informatie van 

douaneautoriteiten cruciaal zijn om dit soort fraude op te sporen en uit te bannen; 

verzoekt de lidstaten en de Commissie derhalve op te treden om de informatiestroom 

tussen de belastingdiensten en douaneautoriteiten ten aanzien van volgens 

douaneregeling 42 ingevoerde producten te vergemakkelijken, zoals aanbevolen door de 

Europese Rekenkamer; 

20. onderschrijft de in het actieplan geformuleerde doelstelling om een uniforme Europese 

btw-ruimte tot stand te brengen, die als steunpilaar voor een sterkere en eerlijkere 

interne markt moet fungeren en moet bijdragen aan het bevorderen van fiscale 

rechtvaardigheid, duurzame consumptie,  de werkgelegenheid, groei, investeringen en 

het concurrentievermogen, en tegelijkertijd de mogelijkheid van btw-fraude beperkt; 

21. verzoekt in dit verband om een volledige opname van diensten in het nieuwe stelsel, 

zodra dit mogelijk is, en vraagt er met name om financiële diensten onderhevig te 

maken aan btw; 

22. deelt de opvatting van de Commissie dat het definitieve btw-stelsel dient te berusten op 

het beginsel van belastingheffing in het land van bestemming van goederen en diensten, 

omdat het oorsprongslandbeginsel niet haalbaar is gebleken; 

23. is voorstander van de veralgemening van het beginsel van het land van bestemming in 

het kader van verkoop op afstand aan particulieren, alsook van de invoering van 

geharmoniseerde maatregelen ten voordele van kleine ondernemingen; 

24. wenst dat bij de invoering van een definitief btw-stelsel de technologische vooruitgang 



in de digitale wereld wordt ingebouwd in de bestaande belastingmodellen, om zo het 

btw-stelsel fit te maken voor de 21e eeuw; 

25. stelt vast dat de vele verschillende btw-tarieven die momenteel naast elkaar bestaan, 

grote onzekerheid creëren voor grensoverschrijdend opererende ondernemingen, met 

name in de dienstensector, en voor kmo's; stelt vast dat er ook onzekerheid bestaat over 

de vraag wie er verantwoordelijk is voor de inning van de btw, het bewijs van 

intracommunautaire levering, het risico op betrokkenheid bij ploffraude, 

cashflowkwesties en de verschillende btw-tarieven voor verschillende 

productcategorieën in hetzelfde land; verzoekt de Commissie derhalve voor medio 2017 

de gevolgen van ploffraude te onderzoeken; verzoekt de lidstaten het eens te worden 

over meer convergentie van de btw-tarieven; 

26. verzoekt de Commissie de gevolgen te evalueren van het niet harmoniseren van de 

belastingtarieven op EU-niveau, met name bij grensoverschrijdende activiteiten, en de 

mogelijkheden te onderzoeken om deze belemmeringen weg te nemen; 

27. steunt de door de Commissie voorgestelde optie om de lijst van goederen en diensten 

waarop een verlaagd tarief van toepassing is, zoals goedgekeurd door de Raad, 

regelmatig te herzien; wenst dat op deze lijst rekening wordt gehouden met politieke 

prioriteiten, zoals sociale, gender-, gezondheids-, milieu-, voedings- en culturele 

aspecten; 

28. is van mening dat het volledig afschaffen van de minimumtarieven - wat de Commissie 

als alternatief voorstelt - tot aanzienlijke concurrentieverstoringen en problemen op de 

interne markt kan leiden; is van mening dat de behoefte aan een grotere harmonisering, 

die nodig is voor de goede werking van de interne markt, in aanmerking moet worden 

genomen; 

29. verlangt dat wordt nagegaan of een uniforme Europese lijst kan worden vastgesteld met 

goederen en diensten waarvoor een verlaagd tarief geldt, om daarmee een alternatief te 

vinden voor het huidige stelsel van verlaagde btw-tarieven; zo zou de efficiëntie van het 

btw-stelsel aanzienlijk kunnen worden verbeterd en wordt een systeem mogelijk dat 

beter gestructureerd is dan nu het geval is; 

30. is van mening dat minder vrijstellingen belangrijk zijn om btw-fraude te bestrijden en 

dat een eenvoudig btw-stelsel met een zo laag mogelijk tarief de beste en efficiëntste 

manier is om fraude aan te pakken;  

31. is van mening dat het gecompliceerde huidige systeem aanmerkelijk kan worden 

vereenvoudigd als het aantal goederen en diensten waarvoor verlaagde tarieven gelden 

wordt verminderd en bepaalde goederen en diensten waarvoor verlaagde tarieven gelden 

door de lidstaten gezamenlijk op EU-niveau worden vastgesteld, waarbij de lidstaten de 

tarieven kunnen bepalen, zolang deze verenigbaar zijn met de minimumtarieven in de 

btw-richtlijn en niet leiden tot een risico op oneerlijke mededinging; 

32. wenst dat producten volgens het beginsel van het bestemmingsland fiscaal identiek 

worden behandeld, ongeacht de vorm waarin en het platform waarop zij aangeschaft 

worden en ongeacht of zij digitaal of fysiek worden geleverd; 

33. merkt op dat het tegenwoordig een groot probleem is voor kmo's dat lidstaten 

verschillende interpretaties hanteren van producten en diensten; verzoekt de Commissie 



derhalve duidelijker te zijn bij het vaststellen van definities en deze duidelijker te 

onderscheiden; 

34. verzoekt de lidstaten om particuliere en openbare ondernemingen in domeinen waarin 

zij met elkaar concurreren, qua btw gelijk te behandelen; 

35. brengt in herinnering dat het stelsel van gespreide btw-betaling als model voor indirecte 

belastingen is gekozen in het kader van het BEPS-project van de OESO (actie 1), omdat 

het doeltreffend is op het gebied van inning en omdat de marktdeelnemers er, door de 

aard van het stelsel, zelf controle over hebben; 

36. merkt op dat de artikelen 199 en 199 bis van de btw-richtlijn de mogelijkheid bieden om 

tijdelijk een gerichte verleggingsregeling toe te passen voor grensoverschrijdende 

transacties en bepaalde binnenlandse sectoren met een hoog risico; 

37. verzoekt de Commissie de gevolgen van de verleggingsregeling grondig te bestuderen 

en te onderzoeken of deze procedure eenvoudiger is voor kmo's en de btw-fraude 

beperkt; 

38. verzoekt de Commissie door middel van proefprojecten het effect van de 

verleggingsprocedure te evalueren, niet alleen voor afzonderlijke sectoren die bijzonder 

fraudegevoelig zijn, wat betreft voordelen, nalevingskosten, fraude, doeltreffendheid en 

uitvoeringsproblemen en voor- en nadelen op lange termijn, zoals door sommige 

lidstaten gevraagd en inmiddels expliciet door de Commissie bevestigd, ook al is dit tot 

nu toe niet in haar actieplan opgenomen; benadrukt dat zulke proefprojecten echter in 

geen geval vertraging mogen veroorzaken of opleveren bij het ontwerp en de 

tenuitvoerlegging van een definitief btw-stelsel als voorzien in de routekaart bij het 

actieplan van de Commissie; 

39. is van mening dat bij de algemene toepassing van het bestemmingslandbeginsel de 

nationale belastingdiensten meer verantwoordelijkheid op zich moeten nemen voor de 

naleving van de belastingplicht en het dichten van mazen in de regelgeving; is het eens 

met de Commissie dat er nog voldoende ruimte is om de strijd tegen btw-fraude te 

verbeteren door middel van conventionele administratieve maatregelen en verbetering 

van de personele capaciteiten van de lidstaten op het gebied van belastinginning en 

inspectie; benadrukt dat het noodzakelijk is om de belastingcontroles en sancties voor 

de grootste fraudeurs te versterken; verzoekt de Commissie hiervoor toereikende 

financiële en technische ondersteuning te verlenen; 

40. is van mening dat de Commissie nauw toezicht moet houden op de prestaties van de 

nationale belastingdiensten en hun onderlinge coördinatie moet verbeteren; 

41. is verheugd over de aankondiging van de Commissie dat zij het mini-éénloketsysteem 

wil uitbreiden tot een volwaardig enkel contactpunt; wijst erop dat het cruciaal is dat dit 

contactpunt gebruikersvriendelijk is en in alle 28 lidstaten even efficiënt werkt; merkt 

op dat de invoering van één enkel contactpunt de administratieve lasten die voorkomen 

dat ondernemingen grensoverschrijdend actief zijn, zou verlichten en de kosten voor 

kmo's zou beperken (COM(2016)0148); 

42. stelt vast dat één enkel contactpunt beslist noodzakelijk is om de toepassing van het 

bestemmingslandbeginsel te garanderen en de kans op fraude te verkleinen; verzoekt 

om verbeteringen in het enkele contactpunt op basis van de opgedane ervaring met het 



mini-éénloketsysteem voor digitale producten; merkt op dat kleine en micro-

ondernemingen bij toepassing van het nieuwe bestemmingslandbeginsel zelfs met een 

mini-éénloketsysteem te maken kunnen krijgen met aanzienlijke administratieve lasten; 

is daarom verheugd over het in het btw-actieplan van de Commissie opgenomen 

voorstel tot invoering van een gemeenschappelijke, EU-brede 

vereenvoudigingsmaatregel (btw-drempel);  wenst dat duidelijk wordt gedefinieerd 

welke lidstaat bij grensoverschrijdende transacties verantwoordelijk is voor de 

belastingcontrole; is verheugd over het voornemen van de Commissie om de ontheffing 

voor partijen van geringe waarde af te schaffen als onderdeel van haar actieplan voor de 

btw; 

43. erkent dat de verschillende btw-stelsels in de Europese Unie ook kunnen worden gezien 

als non-tarifaire belemmering op de interne markt en benadrukt dat het mini-

éénloketsysteem voor de btw een goede manier is om deze belemmering weg te nemen 

en met name kmo's te ondersteunen bij hun grensoverschrijdende activiteiten; erkent dat 

er nog enkele kleine problemen zijn met het mini-éénloketsysteem voor de btw; 

verzoekt de Commissie de betaling van verschuldigde btw door bedrijven in de hele EU 

verder te vergemakkelijken; 

44. neemt nota van het arrest van het Europees Hof van Justitie in zaak C-97/09 (Ingrid 

Schmelz/Finanzamt Waldviertel); neemt nota van de 28 verschillende drempels voor 

btw-vrijstelling; neemt nota van de hieruit voortvloeiende financiële problemen van 

kmo's en micro-ondernemingen die volgens hun nationale btw-regels zouden zijn 

vrijgesteld;  verzoekt de Commissie verdere studies uit te voeren met betrekking tot het 

vaststellen van een drempel voor de btw-vrijstelling voor micro-ondernemingen; 

45. wenst dat alle voorstellen worden bekeken om de administratieve lasten als gevolg van 

de omzetbelasting voor micro-, kleine en middelgrote ondernemingen tot een minimum 

te beperken; moedigt de Commissie in dit verband aan ook internationale beste 

praktijken te bekijken, zoals de gouden-kaart-regelingen in Singapore en Australië, en 

erkent dat het risico op fraude bij sommige leveranciers zeer laag is; 

46. is ingenomen met de aankondiging van de Commissie dat zij in 2017 een kmo-pakket 

op btw-gebied zal indienen; beveelt echter aan het nieuwe kader geleidelijk uit te 

voeren, aangezien dit zal leiden tot aanvullende administratieve kosten (IT-

infrastructuur, btw-procedures); 

47. wijst op het complexe systeem voor aangifte dat zorgt voor een hoge druk op kmo's en 

zo grensoverschrijdende handel ontmoedigt; verzoekt de Commissie in haar kmo-pakket 

een voorstel op te nemen voor een gemeenschappelijk systeem voor btw-aangifte en 

geharmoniseerde rapportagevereisten en -termijnen; 

48. benadrukt de noodzaak van een geharmoniseerde btw-omgeving voor business-to-

business- en business-to-consumer-verkopen op afstand; merkt op dat de btw-drempel 

in de verschillende lidstaten niet met hetzelfde succes wordt toegepast als gevolg van 

een gebrekkige coördinatie; 

49. benadrukt dat een nieuw vereenvoudigd btw-stelsel op zodanige wijze moet worden 

ontworpen dat kmo's de regels voor de grensoverschrijdende handel gemakkelijk 

kunnen naleven en in elke lidstaat steun kunnen krijgen bij de aanpassing aan deze 

regels en het omgaan met de btw-procedures; 



50. wenst dat op korte termijn een compleet en voor het publiek toegankelijk internetportaal 

wordt opgezet, waarop ondernemingen en eindverbruikers op eenvoudige wijze 

overzichtelijke informatie kunnen vinden over de btw-tarieven die gelden voor 

afzonderlijke producten en diensten in de lidstaten; dringt erop aan dat het taalgebruik 

en het ontwerp van dit portaal begrijpelijk en duidelijk moeten zijn; herhaalt dat het 

ervan overtuigd is dat dankzij hulp aan ondernemingen om de btw-regels die in de 

lidstaten van toepassing zijn goed te begrijpen, de maatregelen tegen btw-fraude verder 

zouden worden  versterkt; merkt ook op dat gecertificeerde belastingsoftware zou 

kunnen helpen het risico op specifieke vormen van fraude en andere onregelmatigheden 

te beperken en eerlijke ondernemingen die binnenlandse en grensoverschrijdende 

transacties uitvoeren zekerheid kan bieden; verzoekt de Commissie bovendien ten 

behoeve van de nationale belastingdiensten richtsnoeren op te stellen over de 

classificatie van transacties met betrekking tot het toe te passen btw-tarief om de 

nalevingskosten en het aantal juridische geschillen te beperken; verzoekt de lidstaten 

openbare informatiesystemen op te zetten, zoals een webportaal voor de btw, om 

betrouwbare informatie beschikbaar te maken; 

51. verzoekt de Commissie een lijst op te stellen met geactualiseerde informatie over de 

btw-regels in elke afzonderlijke lidstaat; benadrukt tegelijkertijd dat de lidstaten 

verantwoordelijk zijn voor het melden van hun regels en tarieven bij de Commissie; 

52. merkt op dat wat de verkopen in het kader van de e-handel betreft het gebrek aan 

harmonisatie ten aanzien van de btw-drempel leidt tot hoge transactiekosten voor kmo's 

die actief zijn op het gebied van de e-handel, wanneer zij per ongeluk of door 

onoplettendheid de drempel overschrijden; 

53. verzoekt de lidstaten de Commissie snel te voorzien van informatie over de btw-

tarieven, speciale vereisten en vrijstellingen in hun land; verzoekt de Commissie deze 

informatie te verzamelen en te verstrekken aan ondernemingen en consumenten; 

54. is van mening dat voor de plannen voor een btw-hervorming die de Commissie in het 

actieplan heeft aangekondigd, een uitgebreide, kwalitatief betrouwbare 

effectbeoordeling nodig is, waarbij de wetenschap, de belastingdiensten, kmo's en het 

bedrijfsleven in de EU betrokken moeten worden; 

55. benadrukt dat de belastingwetgeving onder de exclusieve bevoegdheden van de 

lidstaten valt; benadrukt dat een groep van ten minste negen lidstaten overeenkomstig 

artikel 329, lid 1, VWEU een nauwere samenwerking kan aangaan;  verzoekt de 

Commissie voorstellen voor een nauwere samenwerking te steunen die gericht zijn op 

het bestrijden van fraude en het beperken van de administratieve lasten op btw-gebied; 

56. is van mening dat een oplossing in het kader van de OESO de voorkeur verdient boven 

afzonderlijke maatregelen, die moeten worden geharmoniseerd met de aanbevelingen 

van de OESO en het actieplan inzake grondslaguitholling en winstverschuiving (BEPS); 

57. is ingenomen met de mededeling van de Commissie getiteld "EU-actieplan inzake e-

overheid 2016-2020: Voor een snellere digitalisering van overheidsdiensten" 

(COM(2016)0179); 

58. 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 de digitale economie en de elektronische handel; 



59. steunt het Commissievoorstel voor een systeem waarin de 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; 

60. 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; 

61. verzoekt de Commissie om iets te doen aan de administratieve lasten die voor bedrijven 

voortvloeien 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; 

62. vraagt de lidstaten om hun nationale belastingstelsels te vereenvoudigen, logischer op te 

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

ontduiking te voorkomen, te ontmoedigen en te bestraffen, en de doeltreffendheid van 

de btw-inning te verbeteren; 

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

verantwoordingssysteem voor de btw als een van de eigen middelen nog niet geheel is 

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; 

64. wijst erop dat de btw-kloof van de lidstaten en de geschatte derving van niet-geïnde btw 

in de Unie in 2015 gezorgd hebben voor een verlies van 170 miljard EUR, en 

onderstreept 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, teneinde fraude 

beter te kunnen onderzoeken en voorkomen, en financiële steun te verlenen voor 

grensoverschrijdende onderzoeksjournalistiek, waarvan de doeltreffendheid duidelijk is 

aangetoond door de schandalen van "Luxleaks", "Dieselgate" en de "Panama Papers"; 

65. 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; vindt het verontrustend dat de 

Commissie geen betrouwbare gegevens heeft omtrent carrouselfraude met de btw; 

verzoekt de Commissie daarom een gecoördineerde inspanning van de lidstaten op touw 

te zetten om een gezamenlijk systeem voor het verzamelen van statistieken over 

dergelijke carrouselfraude in te stellen; wijst erop dat zulk een systeem gebaseerd zou 

kunnen worden op in sommige lidstaten reeds gehanteerde praktijken; 



66. 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 statistische gegevens hierover bij elkaar te brengen, zodat 

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; 

67. 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; 

68. betreurt het dat de lidstaten ondanks hun administratieve samenwerking bij het 

bestrijden van btw-fraude nog steeds niet doeltreffend greep krijgen op btw-ontduiking 

en fraudeconstructies binnen de EU en geen goed zicht hebben op grensoverschrijdende 

transacties of verkoop; benadrukt de noodzaak van een vereenvoudigd, doeltreffend en 

toegankelijk btw-systeem dat alle lidstaten in staat stelt hun 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 nationaal en EU-niveau ervan weerhouden informatie 

uit te wisselen; verzoekt de Commissie daarnaast om de lidstaten aan te bevelen een 

gezamenlijke risicoanalyse in te voeren, die onder meer een analyse van sociale 

netwerken omvat, om ervoor te zorgen dat de informatie-uitwisseling via Eurofisc 

effectief op fraude is gericht; verzoekt de lidstaten te voorzien in doeltreffende, 

evenredige en afschrikkende sancties en het huidige systeem voor de uitwisseling van 

informatie te verbeteren; 

69. stelt met nadruk dat Eurofisc versterking nodig heeft, zodat informatie sneller kan 

worden uitgewisseld; 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; 

70. acht het van essentieel belang dat alle lidstaten aan Eurofisc deelnemen op alle 

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

maken; 

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

controles tussen de douane- en belastinggegevens mogelijk moeten maken, en zich in 

haar toezicht op de lidstaten vooral te richten op maatregelen die wijzen op een snellere 



beantwoording van informatieverzoeken en op de betrouwbaarheid van het systeem 

voor de uitwisseling van btw-gegevens (VIES); 

72. verzoekt de Commissie om de 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; 

73. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat de geautomatiseerde inklaringssystemen 

van de lidstaten een automatische controle op btw-identificatienummers mogelijk 

maken en uitvoeren; 

74. 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; 

75. betreurt het 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; 

76. spoort de Commissie en de lidstaten aan zich op internationaal niveau actiever op te 

stellen, de samenwerking met niet-EU-landen te versterken en een doeltreffende btw-

inning af te dwingen, zodat er normen en strategieën voor de 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; 

77. dringt er bij de Raad op aan de btw op te nemen in het toepassingsgebied van de 

richtlijn betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen 

van de Unie schaadt (de PIF-richtlijn), teneinde zo snel mogelijk tot een akkoord ter 

zake te komen; 

78. dringt er bij de Commissie op aan om, zo nodig ook met behulp van gezamenlijke 

onderzoeksteams, onderzoek te blijven doen naar de inkomsten die criminele 

organisaties via btw-fraude verkrijgen, en een omvattende, gemeenschappelijke, 

multidisciplinaire strategie op te stellen om een einde te maken aan de bedrijfsmodellen 

van criminele organisaties die gebaseerd zijn op btw-fraude; 

79. acht het van cruciaal belang dat er één sterk en onafhankelijk Europees Openbaar 

Ministerie (EOM) wordt ingesteld dat bevoegd is tot het opsporen, vervolgen en voor de 

rechter brengen van daders van strafbare feiten, waaronder btw-fraude, die de belangen 

van de Unie schaden, als gedefinieerd in bovengenoemde PIF-richtlijn, en is van 

oordeel dat minder krachtige oplossingen nadelig zullen zijn voor de begroting van de 

Unie; wijst er voorts op dat gewaarborgd moet worden dat de verdeling van de 

bevoegdheden tussen het EOM en de met onderzoek belaste autoriteiten van de lidstaten 

er niet toe leidt dat strafbare feiten met aanzienlijke gevolgen voor de begroting van de 



Unie buiten de bevoegdheden van het EOM vallen; 

80. verzoekt alle lidstaten ramingen te publiceren van de verliezen die te wijten zijn aan in 

de EU begane btw-fraude, werk te maken van de zwakke punten van Eurofisc en hun 

beleid inzake btw-verlegging voor goederen en diensten beter te coördineren; 

81. acht het essentieel dat de lidstaten multilaterale controles uitvoeren (gecoördineerde 

controles door twee of meer lidstaten van de fiscale aansprakelijkheid van een of meer 

met elkaar in verband staande belastingplichtigen), omdat dit een nuttig instrument is bij 

het bestrijden van btw-fraude; 

82. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en 

de lidstaten. 

 

 


