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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het jaarverslag 2011 over de bescherming van de financiële belangen van de 
Europese Unie - Fraudebestrijding 
(2012/2285(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien zijn resoluties over eerdere jaarverslagen van de Commissie en het Europees 
Bureau voor fraudebestrijding (OLAF),

– gezien het verslag van de Commissie aan het Europees Parlement aan de Raad en het 
Europees Parlement met als titel "Bescherming van de financiële belangen van de 
Europese Unie - Fraudebestrijding - Jaarverslag 2012" (COM(2012)0408) en de 
begeleidende documenten bij dit verslag (SWD(2012) 227 definitief, SWD(2012) 228 
definitief, SWD(2012) 229 definitief en SWD(2012) 230 definitief)1,

– gezien het jaarverslag van het OLAF voor 20112,

– gezien het jaarverslag van de Rekenkamer over de uitvoering van de begroting over het 
begrotingsjaar 2011, vergezeld van de antwoorden van de instellingen3,

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio’s en de Rekenkamer 
over de fraudebestrijdingsstrategie van de Commissie (COM(2011)0376)4,

– gezien het voorstel van de Commissie voor een richtlijn van het Europees Parlement en de 
Raad betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van 
de Unie schaadt (COM(2012)0363),

– gezien het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende het programma Hercules III ter bevordering van acties op het gebied van de 
bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie (COM(2011)0914),

– gezien artikel 325, lid 5, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad 
van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de 
algemene begroting van de Unie5,

– gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 van de Raad van 18 december 1995 
betreffende de bescherming van de financiële belangen van de Europese 
Gemeenschappen6,

                                               
1 http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/reports-commission/2011/report_nl.pdf
2 http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/reports-olaf/2011/olaf_report_2011_en.pdf
3 PB C 344 van 12.11.2012, blz. 1.
4 PB C 264 van 8.9.2011, blz. 15.
5 PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.
6 PB L 312 van 23.12.1995, blz. 1.
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– gezien zijn resolutie van 10 mei 2012 over de bescherming van de financiële belangen van 
de Europese Unie – Fraudebestrijding – Jaarverslag 20101,

– gezien artikel 48 van het Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A7-0000/2013),

A. overwegende dat de EU en de lidstaten de verantwoordelijkheid delen voor de 
bescherming van de financiële belangen van de Unie en voor de bestrijding van fraude, en 
overwegende dat nauwe samenwerking tussen de Commissie en de lidstaten essentieel is;

B. overwegende dat het in de eerste plaats de lidstaten zijn die de verantwoordelijkheid 
dragen voor de uitvoering van zo'n 80% van de begroting van de Unie alsook voor de 
inning van eigen middelen in de vorm van o.a. btw en douanerechten;

C. overwegende dat de Commissie onlangs een aantal belangrijke initiatieven gelanceerd 
heeft met betrekking tot beleidsmaatregelen op het vlak van fraudebestrijding;

Algemene opmerkingen

1. benadrukt dat de Commissie en de lidstaten conform de bepalingen van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie verplicht zijn om fraude en andere illegale 
activiteiten die de financiële belangen van de Unie schaden, te bestrijden;

2. herhaalt dat de bescherming van deze financiële belangen zowel op het niveau van de 
inning van de eigen middelen van de EU als op het niveau van de uitgaven moet worden 
gegarandeerd en dat beide aspecten even belangrijk zijn;

3. is ingenomen met het verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
over de bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie - Fraudebestrijding 
- Jaarverslag 20112 ("het jaarverslag van de Commissie"); vindt het niettemin jammer dat 
dit jaarverslag beperkt blijft tot de door de lidstaten op diverse manieren verzamelde 
gegevens en bijgevolg geen aanwijzingen geeft over de werkelijke schaal van 
onregelmatigheden en fraude, en betreurt dat het bijgevolg niet mogelijk is de algemene 
omvang van het probleem van onregelmatigheden en fraude in elke lidstaat afzonderlijk 
vast te stellen of te beoordelen, noch disciplinaire maatregelen te nemen tegen de lidstaten 
met het hoogste niveau van onregelmatigheden en fraude, zoals het Parlement meermaals 
heeft gevraagd;

4. verheugt zich over het feit dat er in 2011 volgens het jaarverslag van de Commissie een 
aanzienlijke daling heeft plaatsgevonden van het aantal als frauduleus bestempelde 
onregelmatigheden; vraagt zich evenwel af of deze daling de werkelijke stand van zaken 
met betrekking tot frauduleuze activiteiten weerspiegelt of er veeleer op wijzen dat de 
systemen voor toezichthouding en controle in de lidstaten tekortschieten;

5. verzoekt de Commissie de doeltreffendheid van de toezicht- en controlesystemen in de 
lidstaten nauwlettend in de gaten te houden en erop toe te zien dat de verstrekte informatie 

                                               
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0196.
2 COM(2012)0408.
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over de omvang van de onregelmatigheden in de lidstaten de reële situatie weerspiegelt; 

Ontvangsten - eigen inkomsten

6. brengt in herinnering dat de kwaliteit van de inning van btw en douanerechten een 
rechtstreekse impact heeft op de economieën van de lidstaten en de EU-begroting, en 
herhaalt dat alle lidstaten de verbetering van de systemen waarmee ontvangsten worden 
geïnd en waarmee wordt gewaarborgd dat alle transacties buiten de schaduweconomie 
plaatsvinden en officieel worden geregistreerd, als een topprioriteit moeten beschouwen;

7. beklemtoont in dit verband dat belastingontduiking en -ontwijking een grote bedreiging 
vormen voor de openbare financiën van de EU; onderstreept dat er in de EU elk jaar naar 
schatting 1 triljoen euro aan openbaar geld verloren gaat als gevolg van 
belastingontduiking en -ontwijking, hetgeen neerkomt op een jaarlijkse kost van grosso 
modo 2000 euro voor elke Europese inwoner; wijst erop dat het gemiddelde van de 
belastingen die op dit moment in Europa verloren gaan, hoger ligt dan het totale bedrag 
dat de lidstaten besteden aan gezondheidszorg en oploopt tot meer dan vier keer het
bedrag dat in de EU wordt uitgegeven aan onderwijs;

8. benadrukt dat elke euro die door douane- en btw-fraude verloren gaat, door de burgers van 
de EU moet worden betaald, dit als gevolg van het mechanisme dat inhoudt dat de EU-
begroting wordt samengesteld uit ontvangsten op basis van het bni; acht het 
onaanvaardbaar dat economische spelers die zich schuldig maken aan fraude, eigenlijk 
worden gesubsidieerd door de Europese belastingbetaler; benadrukt dat de strijd tegen 
belastingontduiking zowel voor de Commissie als voor de lidstaten een topprioriteit moet 
vormen;

9. vraagt dat de Commissie nauwer samenwerkt met de lidstaten om betrouwbare gegevens 
te verzamelen over het verlies van douanerechten en btw in elke lidstaat, en het Parlement 
hierover op gezette tijdstippen verslag uitbrengt;

10. is ingenomen met het feit dat 98% van de traditionele eigen middelen (TEM) zonder 
noemenswaardige problemen wordt geïnd, maar stelt vast dat de lidstaten niet gelijk 
presteren voor wat de terugvordering van de resterende 2% betreft1;

Douane

11. benadrukt, voor wat de TEM betreft, dat de opbrengst van douaneheffingen een 
belangrijke bron van inkomsten vormt voor de overheden van de lidstaten, die 25% van 
deze opbrengst voor zich behouden om de kosten voor de inning ervan te dekken; wijst er 
eens te meer op dat de doeltreffende preventie van onregelmatigheden en fraude op dit 
vlak de financiële belangen van de Unie beschermt en grote gevolgen heeft voor de 
interne markt doordat aldus wordt voorkomen dat economische spelers die deze heffingen 
ontduiken zich een oneerlijk voordeel verschaffen ten opzichte van degenen die hun 
verplichtingen op dit gebied wel nakomen; beklemtoont dat niet aangegeven 
invoerartikelen en invoerartikelen die aan het oog van de douanebeambten zijn ontsnapt, 

                                               
1 Studie in opdracht van het Parlement over verschillen in de administratieve prestaties van de lidstaten 
betreffende de terugvordering van traditionele eigen middelen van de Europese Unie.



PE502.018v01-00 6/10 PR\922071NL.doc

NL

de kern van het probleem vormen;

12. maakt zich grote zorgen over de vaststelling van de Rekenkamer dat de douanecontrole in 
bepaalde lidstaten ernstige tekortkomingen vertoont1;

13. benadrukt dat de douane-unie tot de exclusieve bevoegdheden van de EU behoort en dat 
het daarom de taak is van de Commissie alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te 
zorgen dat de douane-instanties in de lidstaten op dezelfde manier optreden, en op de 
uitvoering van deze maatregelen toe te zien;

14. wijst erop dat 70% van de douaneprocedures in de EU vereenvoudigd is; maakt zich grote 
zorgen over de bevindingen van de Rekenkamer in speciaal verslag nr. 1/2010, waarin 
ernstige gebreken op dit gebied werden vastgesteld zoals slecht uitgevoerde of slecht 
gedocumenteerde controles, onvoldoende gebruik van automatische technieken voor 
gegevensverwerking, overdreven gebruik van vereenvoudigingspraktijken en kwalitatief 
ontoereikende controles achteraf;

15. onderstreept dat moderne IT-toepassingen en rechtstreekse gegevenstoegang van cruciaal 
belang zijn voor een doeltreffende werking van de douane-unie; is van mening dat de 
momenteel gehanteerde methodes niet voldoen; toont zich met name uiterst bezorgd over 
de vaststelling in het in mei 2012 gepubliceerde eerste activiteitenverslag van Eurofisc 
voor 2011 dat de belastingdiensten in de meeste lidstaten geen directe toegang hebben tot 
douanegegevens en dat geautomatiseerde vergelijking met belastinggegevens bijgevolg 
niet mogelijk is;

16. betreurt dat de Commissie en de lidstaten er niet in zijn geslaagd het gemoderniseerde 
douanewetboek tijdig in te voeren; benadrukt dat de gemiste financiële baten door de 
verlating van de invoering van het nieuwe douanewetboek geraamd worden op 
2,5 miljard euro per jaar in termen van besparingen op de operationele kosten bij 
onverkorte handhaving, en op niet minder dan 50 miljard euro in termen van expansie op 
de internationale handelsmarkt2; vraagt dat de Commissie de kosten beoordeelt van het 
uitstel van de volledige uitvoering van het gemoderniseerde douanewetboek en de 
gevolgen van dit uitstel voor de begroting in getallen uitdrukt;

Btw

17. herhaalt dat een correcte uitvoering van de douaneprocedures rechtstreekse gevolgen heeft 
voor de berekening van de btw; betreurt de door de Rekenkamer vastgestelde 
tekortkomingen op dit vlak; maakt zich met name grote zorgen over de vaststelling van de 
Rekenkamer in speciaal verslag nr. 13/2011 dat de toepassing van alleen al 
douaneregeling 423 in 2009 goed was voor geëxtrapoleerde verliezen van ca. 2 200 

                                               
1 Jaarverslag van de Rekenkamer over de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2011, vergezeld 
van de antwoorden van de instellingen (PB C 326 van 10.11.2011, blz.1).
2 Studie van het Europees Parlement, getiteld "Roadmap to Digital Single Market", zie: 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201209/20120914ATT51402/20120914ATT51402EN.p
df
3 Regeling die wordt toegepast door een invoerder om een btw-vrijstelling te verkrijgen wanneer de ingevoerde 
goederen naar een andere lidstaat zullen worden getransporteerd en waarbij de btw is verschuldigd in de lidstaat 
van bestemming.
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miljoen euro1 in de zeven door haar gecontroleerde lidstaten, hetgeen neerkomt op 29% 
van het theoretische maximaal te innen btw-bedrag in die zeven lidstaten uit hoofde van 
douaneregeling 42 in 2009;

18. toont zich uiterst bezorgd over het wijdverspreide vóórkomen van btw-fraude; wijst erop 
dat de wijze waarop btw geïnd wordt sinds de invoering van het btw-inningsmodel niet is 
veranderd; benadrukt dat dit model inmiddels verouderd is, gezien de talrijke 
veranderingen die zich in de technologische en economische sfeer hebben voltrokken; 
beklemtoont dat voor initiatieven op het vlak van directe belastingen een unaniem besluit 
van de Raad nodig is; betreurt dat de Raad nog altijd geen besluit heeft genomen over 
twee belangrijke 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)2;

19. meent dat de uitbanning van niet-geregistreerde transacties kan bijdragen tot een verlaging 
van het bedrag aan niet-geïnde btw;

Sigarettensmokkel

20. erkent dat de smokkel in zwaar belaste goederen tot een aanzienlijke derving van 
inkomsten voor de begrotingen van de EU en haar lidstaten leidt, en dat het directe verlies 
aan douane-inkomsten door sigarettensmokkel alleen al op meer dan 10 miljard euro per 
jaar wordt geschat;

21. erkent dat de oostelijke grenslijn in dit verband een bijzonder problematisch geografisch 
gebied vormt; verheugt zich over de bekendmaking door de Commissie van een actieplan 
voor de bestrijding van sigaretten- en alcoholsmokkel aan de oostgrens van de EU3;

22. is ingenomen met de activiteiten van het OLAF in het kader van de uitvoering van dit 
actieplan; verheugt zich in het bijzonder over het succes van "Operation Barrel", een 
gezamenlijke douaneoperatie van 24 lidstaten, Noorwegen, Zwitserland, Kroatië en 
Turkije met actieve ondersteuning door het DG Belastingen en Douane-unie, Europol, 
Frontex en de Werelddouaneorganisatie, die tot de inbeslagname van 1,2 miljoen 
sigaretten heeft geleid;

23. is ingenomen met het feit dat de Conferentie van de partijen bij het Kaderverdrag inzake 
tabaksontmoediging van de Wereldgezondheidsorganisatie het Protocol inzake de 
uitroeiing van de illegale handel in tabaksproducten tijdens haar vijfde zitting op 
12 november 2012 heeft goedgekeurd;

                                               
1 Waarvan 1 800 miljoen euro zijn verloren gegaan in de zeven geselecteerde lidstaten en 400 miljoen in de 21 
lidstaten van bestemming van de in de steekproef onderzochte geïmporteerde goederen.
2 De antwoorden van commissaris Semeta op de door de Commissie begrotingscontrole ingediende vragen zijn 
te vinden op: http://www.europarl.europa.eu/committees/en/cont/publications.html?id=CONT00004#menuzone
3 SEC(2011) 791.
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Uitgaven

24. wijst erop dat 94% van de begroting van de EU in de lidstaten wordt geïnvesteerd, en dat 
het in de huidige moeilijke economische tijden van essentieel belang is dat alle financiële 
middelen goed besteed worden; is daarom van mening dat de strijd tegen fraude ten 
nadele van de EU-begroting in alle financieringsprogramma's prioritair moet zijn, met als 
doel de terugvordering van de verloren gegane middelen te vergemakkelijken en ervoor te 
zorgen dat de middelen van de EU-begroting effectief aan de hoofddoelstellingen ervan –
zoals het scheppen van banen en groei – worden besteed;

Landbouw

25. maakt zich zorgen over het feit dat de Commissie in haar jaarverslag geen definitief 
antwoord geeft op de vraag of de vermoede lage fraudepercentages waarvan Frankrijk, 
Duitsland, Spanje en het VK melding maken, het gevolg zijn van de niet-naleving van de 
meldingsbeginselen of van het vermogen van de bestaande controlesystemen in deze 
lidstaten om fraude op te sporen; 

26. is ingenomen met het feit dat Nederland, Polen en Finland de beginselen inzake 
consequente melding beter naleven, en dat het totale nalevingspercentage voor de EU-27 
ongeveer 93% bedraagt, wat een verbetering inhoudt ten opzichte van het percentage voor 
2010 (90%);

Cohesiebeleid
27. stelt vast dat bepaalde grote lidstaten zoals Frankrijk in 2011 geen frauduleuze 

onregelmatigheden hebben gemeld op het vlak van het cohesiebeleid; vraagt dat de 
Commissie de redenen hiervoor onderzoekt en nagaat of de toezicht- en controlesystemen 
in die lidstaten die geen melding maken van fraude, wel doeltreffend functioneren;

28. is ingenomen met het feit dat Frankrijk erin geslaagd is het rapportagesysteem voor 
onregelmatigheden (IMS – Irregularity Management System) volledig ten uitvoer te 
leggen;

Pretoetredingsfondsen

29. verheugt zich over het feit dat het terugvorderingspercentage op het vlak van 
pretoetredingssteun in 2011 hoger was dan in de jaren daarvoor; beklemtoont niettemin 
dat het totale gecumuleerde terugvorderingspercentage (momenteel ruim 60%) nog altijd 
ontoereikend is;

30. looft de doelstelling van de Commissie om Kroatië en de voormalige Joegoslavische 
Republiek Macedonië te steunen bij hun inspanningen om het IMS ten uitvoer te leggen;

OLAF

31. wijst eens te meer op de noodzaak om de onafhankelijkheid, doeltreffendheid en 
doelmatigheid van het OLAF verder te versterken; verheugt zich over de geboekte 
vooruitgang in de onderhandelingen over het voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1073/1999 
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betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) en tot 
intrekking van Verordening (Euratom) nr. 1074/1999 (COM(2011)135);

32. verzoekt de Commissie en de lidstaten nogmaals om zodra het OLAF een zaak heeft 
onderzocht, toe te zien op de effectieve en tijdige tenuitvoerlegging van de gedane 
aanbevelingen;

33. is van mening dat lidstaten ertoe verplicht moeten worden om jaarlijks verslag uit te 
brengen over de behandeling van zaken die het OLAF naar hun gerechtelijke instanties 
heeft gestuurd, alsook over de strafrechtelijke en financiële sancties die in dergelijke 
zaken zijn opgelegd;

Initiatieven van de Commissie inzake fraudebestrijding

34. is ingenomen met de fraudebestrijdingsstrategie van de Commissie1, die erop gericht is de 
preventie en opsporing van fraude op EU-niveau te verbeteren;

35. is ingenomen met het voorstel van de Commissie voor een richtlijn van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de 
financiële belangen van de Unie schaadt (COM(2012)0363; voorstel voor de PIF-
richtlijn), die in de plaats moet komen van de Overeenkomst aangaande de bescherming 
van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen en de bijbehorende 
protocollen;

36. verheugt zich in het bijzonder over het feit dat de definitie van de financiële belangen van 
de Unie in het voorstel voor de PIF-richtlijn ook de btw omvat, conform het arrest van het 
Europees Hof van Justitie2, waarin werd bevestigd dat er een rechtstreeks verband bestaat 
tussen de inning van btw-inkomsten in overeenstemming met de toepasselijke 
communautaire wetgeving, enerzijds, en de beschikbaarheid van de hieraan 
beantwoordende btw-middelen voor de begroting van de Unie, anderzijds, aangezien alle 
misgelopen btw-inningen tot een vermindering van de btw-middelen kunnen leiden;

37. verheugt zich voorts over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement 
en de Raad betreffende het programma Hercules III ter bevordering van acties op het 
gebied van de bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie 
(COM(2011)0914), die de voortzetting zal vormen van het Hercules II-programma, 
waarvan de toegevoegde waarde middels een tussentijdse evaluatie is aangetoond;

38. kijkt uit naar de voor juni 2013 aangekondigde indiening door de Commissie van een 
wetgevingsvoorstel betreffende de oprichting van een Europees openbaar ministerie, dat 
verantwoordelijk zal zijn voor het opsporen, vervolgen en voor het gerecht brengen van al 
wie schade toebrengt aan door of namens de EU beheerde middelen;

o

o     o

                                               
1 COM(2011)376.
2 Arrest van 15 november 2011 in zaak C-539/09, Commissie tegen Duitsland (PB C 25 van 28.1.2012, blz. 5).
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39. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, het 
Hof van Justitie van de Europese Unie, de Europese Rekenkamer, het Comité van toezicht 
van het OLAF en het OLAF zelf.


