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SUGGESTIES

De Commissie begrotingscontrole verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
economische en monetaire zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. overwegende dat de totale kosten van belastingontduiking in de Unie groter zijn dan alle 
volksgezondheidsbudgetten bij elkaar en dat alle schulden in de Unie in niet meer dan 8,8 
jaar zouden kunnen worden afgelost als er een eind aan de belastingontduiking werd 
gemaakt1;

2. wijst erop dat de definitie van "belastingparadijs" de lading niet meer goed dekt en dat de 
(semi)legale wegen om belastingbetaling te vermijden of verminderen in de lidstaten 
steeds meer worden bewandeld: alleen al met transacties via "brievenbusmaatschappijen " 
in en via Nederland is naar schatting 8000 miljard euro per jaar gemoeid;

3. beklemtoont dat grootschalige belastingontduiking door grote bedrijven fnuikend is voor 
de belastingmoraal van kleine bedrijven en zelfs particulieren omdat belastingontduiking 
kennelijk de geaccepteerde norm is;

4. moet tot zijn spijt constateren dat de enorme bedragen die de tabaksindustrie aan de Unie 
heeft betaald niet voor fraudebestrijding zijn gebruikt maar voor 90 % door de lidstaten 
zijn ingepikt en aan de ontvangstzijde van hun begroting zijn geboekt;

5. wijst erop dat btw-ontduiking rechtstreeks gevolgen heeft voor de economie van de 
lidstaten en de begroting van de EU; wijst op de volgende uitspraak van de Rekenkamer: 
"Btw-ontwijking schaadt de financiële belangen van de lidstaten. Het heeft gevolgen voor 
de EU-begroting doordat de eigen middelen btw afnemen. Dit verlies wordt 
gecompenseerd door de eigen middelen bni, waardoor de bijdragen van de afzonderlijke 
lidstaten aan de EU-begroting uit balans worden gebracht. Belastingfraude ondermijnt het 
functioneren van de interne markt en staat eerlijke mededinging in de weg."2;

6. wijst erop dat het btw-stelsel van de EU in een aanzienlijk gedeelte van de ontvangsten 
voorziet - 21 % in 20093 - maar tevens tot veel nodeloze handhavingskosten en 
belastingontwijking aanleiding geeft;

7. wijst erop dat de wijze waarop de btw geïnd wordt sinds de invoering van de btw niet is 
veranderd; beklemtoont dat de inningsmethode achterhaald is vanwege de vele 
technologische en economische veranderingen die zich hebben voorgedaan, en dat er 
daardoor ontvangsten uit douanerechten, btw en accijnzen verloren gaan;

8. betreurt dat de Raad nog geen besluit heeft genomen ten aanzien van twee belangrijke 

                                               
1 Closing the European Tax Gap, een rapport aan de Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en

Democraten in het Europees Parlement door Richard Murphy FCA, directeur Tax Research UK.
2 Speciaal verslag nr. 13/2011 van de Rekenkamer, blz. 11, par. 5.
3 Studie van Europees Parlement, getiteld "Simplifying and Modernising VAT in the Digital Single Market". 

Zie 
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=75179
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initiatieven ter bestrijding van btw-fraude, te weten het voorstel voor een richtlijn van de 
raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel 
van belasting over de toegevoegde waarde wat betreft een snellereactiemechanisme tegen 
btw-fraude (COM(2012)0428) en het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging 
van richtlijn 2006/112/EG wat betreft een facultatieve en tijdelijke toepassing van de 
verleggingsregeling voor leveringen van bepaalde fraudegevoelige goederen en diensten 
(COM(2009)0511);

9. beklemtoont dat een correcte uitvoering van het douanerechtenstelsel rechtstreekse 
gevolgen voor de btw-berekening heeft; is ernstig verontrust over het feit dat de 
douanecontrole in de EU niet goed werkt, met aanzienlijke derving van btw-inkomsten als 
gevolg1; acht het onaanvaardbaar dat de fiscus in de meeste lidstaten geen directe toegang 
tot de douanegegevens heeft en dat geautomatiseerde kruiscontrole met belastinggegevens 
dus niet mogelijk is; wijst erop dat de georganiseerde misdaad heel goed weet waar de 
zwakke punten in het huidige systeem zitten;

10. wijst erop dat rechtszaken in geval van belastingfraude moeizaam en langdurig zijn en dat 
veroordeelden uiteindelijk milde straffen opgelegd krijgen, zodat belastingfraude eigenlijk 
een risicoloze vorm van criminaliteit is;

11. beklemtoont dat e-overheid ertoe kan bijdragen dat de transparantie toeneemt en fraude en 
corruptie bestreden worden, waardoor overheidsgeld beter wordt beschermd; onderstreept 
dat Europa achterloopt op zijn industriële partners, onder meer als gevolg van een gebrek 
aan systeeminteroperabiliteit2; beklemtoont dat Europa vaart moet zetten achter de 
invoering van geavanceerde vormen van e-overheid, waardoor de transparantie van de 
overheidsfinanciën kan toenemen;

12. betreurt dat de Commissie en de lidstaten er niet in zijn geslaagd het gemoderniseerd 
douanewetboek tijdig in te voeren; benadrukt dat de verloren gegane baten door de verlate 
invoering van het nieuwe douanewetboek geraamd worden op 2,5 miljard euro per jaar in 
termen van gemiste besparingen op de operationele kosten bij onverkorte handhaving, en 
op wel 50 miljard euro in termen van gemiste expansie van de internationale handel3.

                                               
1 De Rekenkamer meldt in speciaal verslag nr. 13/2011 dat de toepassing van douaneregeling 42 alleen al in 

2009 goed was voor geëxtrapoleerde verliezen van ca. 2 200 miljoen euro in de zeven door haar 
gecontroleerde lidstaten, hetgeen neerkwam op 29% van het theoretisch maximaal te innen btw-bedrag in 
die zeven lidstaten uit hoofde van douaneregeling 42 in 2009.

2 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal 
Comité en het Comité van de Regio's: Een digitale agenda voor Europa (COM(2010)0245).

3 Studie van Europees Parlement, getiteld "Roadmap to Digital Single Market" - zie 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201209/20120914ATT51402/20120914ATT51402EN.p
df


