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BEKNOPTE MOTIVERING

In de jaarrekeningenrichtlijn komt een aantal punten in verband met de jaarlijkse en 
geconsolideerde financiële overzichten van naamloze vennootschappen in Europa aan de 
orde. 

Voor de Commissie ontwikkelingssamenwerking is hoofdstuk 9 betreffende de rapportage 
van speciale betalingen aan overheden van speciaal belang. Op grond van de huidige EU-
wetgeving zijn ondernemingen niet verplicht melding te maken van betalingen die zijn 
verricht aan overheden in landen waar zij actief zijn, hoewel dergelijke betalingen, vooral in 
de winningsindustrie of de houtkapsector, een aanzienlijk deel van de inkomsten van een land 
kunnen uitmaken, zeker als het om landen gaat die rijk aan grondstoffen zijn. Sinds 2007 
heeft het Europees Parlement gevraagd om voorstellen voor een op brede basis gestelde en 
uitgebreide openbaarmaking van zulke informatie.

In verband met de herziening van zowel de transparantie- als de jaarrekeningenrichtlijn stelde 
de Commissie voor dat bedrijven die in de winningsindustrie of houtkap van oerbossen actief 
zijn, op jaarbasis de betalingen aan overheden van de landen waar ze actief zijn openbaar 
maken indien de betaling is gedaan in verband met een bepaald project en wanneer ze voor de 
overheid die ze ontvangt een wezenlijk belang hebben. Deze openbaarmakingsplicht beperkt 
zich tot grote ondernemingen en organisaties van openbaar belang. 

De Commissievoorstellen zijn vergelijkbaar met de Amerikaanse Dodd-Frank Act, die in juli 
2010 werd aangenomen en die bij de Securities and Exchange Commission (SEC) 
ingeschreven ondernemingen uit de winningsindustrie (olie-, gas- en mijnbouwbedrijven) 
voorschrijft om hun betalingen aan overheden op een landen- en projectspecifieke basis 
openbaar te maken. Ook wordt met het onderhavige voorstel voortgebouwd op het reeds 
bestaande, op vrijwilligheid gebaseerde initiatief tot transparantie in de winningsindustrie 
(EITI). 

Het openbaar maken van dergelijke betalingen aan overheden zou uiterst belangrijke 
informatie kunnen verschaffen over de inkomstenstromen van overheden, zodat 
maatschappelijke organisaties en burgers in landen die vaak rijk aan grondstoffen zijn, maar 
waar de bevolking grotendeels arm is, betere mogelijkheden hebben hun overheden ter 
verantwoording te roepen. Een sterkere transparantie zou tot een beter bestuur kunnen leiden, 
corruptie kunnen afschrikken, de wijze waarop bedrijven zich verantwoorden kunnen 
verbeteren en ook investeerders in staat stellen beter geïnformeerd hun beslissingen te nemen.

Uw rapporteur voor advies is zeer ingenomen met het Commissievoorstel en ziet het als een 
flinke stap vooruit naar transparantie en verantwoordingsplicht, maar acht sommige punten op 
ontwikkelingsgebied van speciaal belang. Daarom stelt zij een aantal amendementen voor om 
de definitie van "project" te wijzigen, uitzonderingen te schrappen en een 
materialiteitsdrempel op te nemen. 

Hoewel de rapporteur voor advies oog heeft voor het cruciale belang van transparantie in de 
winningsindustrie en bij de houtkap van oerbossen, is zij toch ook van mening dat het 
toepassingterrein van de richtlijn verbreed moet worden, omdat het in alle sectoren 
noodzakelijk is dat bedrijven duidelijker verantwoording afleggen. Daarom stelt zij voor dat 
alle industriesectoren per land melding van betalingen moeten maken en dat er aanvullende 
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financiële gegevens openbaar worden gemaakt om zowel de lidstaten van de EU als de 
ontwikkelingslanden te helpen belastingontwijking en –ontduiking in alle sectoren te 
verminderen. Hiermee wordt dezelfde lijn gevolgd als die in het op 2011 door het Parlement 
aangenomen standpunt over "Samenwerking met ontwikkelingslanden met het oog op goed 
bestuur in belastingaangelegenheden", dat stelt dat rapportage per land op een brede basis 
moet geschieden, winsten voor en na belastingen moet insluiten en betrekking moet hebben 
op alle sectoren. In het geval van de winningsindustrieën en de houtkapsector dient de 
rapportage over betalingen van bedrijven in deze sectoren per project te gebeuren.

AMENDEMENTEN

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
juridische zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Teneinde de transparantie op 
betalingen aan overheden te verbeteren, 
maken grote ondernemingen en 
organisaties van openbaar belang die actief 
zijn in de winningsindustrie of houtkap 
van oerbossen, op jaarbasis significante 
betalingen aan overheden van de landen 
waar ze actief zijn in een afzonderlijk 
verslag openbaar. Dergelijke 
ondernemingen zijn actief in landen die 
rijk zijn aan grondstoffen, met name 
mineralen, olie, aardgas en oerbossen. Het 
verslag bevat soorten betalingen die 
vergelijkbaar zijn met de soorten die 
openbaar worden gemaakt door 
ondernemingen die aan het initiatief tot 
transparantie in de winningsindustrie
(EITI) deelnemen. Dit initiatief is ook 
complementair aan het EU FLEGT-
actieplan (wetshandhaving, governance en 
handel in de bosbouw) en de 
houtverordening waarbij handelaren in 
houtproducten worden verplicht de nodige 
zorgvuldigheid te betrachten om te 
verhinderen dat illegaal hout de EU-markt 
kan binnenkomen.

(32) Teneinde de transparantie op 
betalingen aan overheden te verbeteren, 
maken alle grote ondernemingen en 
organisaties van openbaar belang als 
onderdeel van hun financiële jaarverslag
significante betalingen aan overheden van 
de landen waar ze actief zijn, openbaar en 
geven daarbij tevens aanvullende 
financiële informatie over hun activiteiten
in derde landen.  Indien dergelijke 
ondernemingen actief zijn in landen die 
rijk zijn aan grondstoffen, met name 
mineralen, olie, aardgas en oerbossen, 
dient in de rapportage ook gespecificeerd 
te worden ten behoeve van welke 
project(en) de betalingen zijn gedaan. Het 
verslag moet voortbouwen op de 
openbaarmakingsvereisten van het 
initiatief tot transparantie in de 
winningsindustrie (EITI).  Dit initiatief is 
ook complementair aan het EU FLEGT-
actieplan (wetshandhaving, governance en 
handel in de bosbouw) en de 
houtverordening waarbij handelaren in 
houtproducten worden verplicht de nodige 
zorgvuldigheid te betrachten om te 
verhinderen dat illegaal hout de EU-markt 
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kan binnenkomen.

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) De verslagen dienen om overheden 
van grondstoffenrijke landen te helpen de 
EITI-beginselen en -criteria ten uitvoer te 
brengen en zich tegenover hun burgers te 
verantwoorden voor betalingen die zij 
ontvangen van ondernemingen die binnen 
hun rechtsgebied actief zijn in de 
winningsindustrie of houtkap van 
oerbossen. Het verslag omvat de 
openbaarmaking op landen- en 
projectbasis, waarbij een project wordt 
gezien als de laagst mogelijke meldende 
bedrijfseenheid waarin de onderneming 
regelmatige interne bestuursverslagen 
opstelt, zoals een concessie, geografisch 
bekken enz. en waarbij de betalingen aan 
dergelijke projecten werden 
toegeschreven. In het kader van de 
algemene doelstelling om goed bestuur in 
deze landen te bevorderen, wordt de 
materialiteit van de te vermelden 
betalingen ten aanzien van de 
ontvangende overheid beoordeeld. Er 
kunnen uiteenlopende criteria voor 
materialiteit worden overwogen, zoals 
betalingen van een absoluut bedrag of een 
procentuele grens (zoals betalingen boven 
een percentage van het bbp van een land). 
Deze kunnen door middel van een 
gedelegeerde handeling worden bepaald.
Het verslagleggingsstelsel moet binnen vijf 
jaar na de inwerkingtreding van de richtlijn 
aan een herziening en een verslag door de 
Commissie worden onderworpen. Bij de 
herziening zou de doeltreffendheid van het 

(33) De verslagen dienen om overheden te 
helpen zich tegenover hun burgers te 
verantwoorden voor betalingen die zij 
ontvangen van ondernemingen die binnen 
hun rechtsgebied actief zijn.  Het verslag 
omvat de openbaarmaking per land en in 
het geval van ondernemingen die actief 
zijn in de winningsindustrie of houtkap 
van oerbossen moet in het verslag ook 
opgave worden gedaan van het specifieke 
projecten/de specifieke projecten waarop 
deze betalingen betrekking hebben, 
waarbij een project wordt geacht gelijk te 
zijn aan het contract, de vergunning, 
huurovereenkomst, concessie of een 
andere wettelijke overeenkomst die de 
aanleiding is voor verplichtingen van een 
onderneming op belasting- en 
inkomstengebied in elk land waar zij 
actief is. Wanneer er op enige andere 
basis betalingsverplichtingen zijn 
ontstaan, dient de rapportage op die basis 
te geschieden. In het kader van de 
algemene doelstelling om goed bestuur in 
deze landen te bevorderen, worden 
betalingen als zijnde significant 
beschouwd indien een betaling of reeks 
betalingen van hetzelfde type meer dan 
EUR 15.000 bedraagt. Het 
verslagleggingsstelsel moet binnen vijf jaar 
na de inwerkingtreding van de richtlijn aan 
een herziening en een verslag door de 
Commissie worden onderworpen. Bij de 
herziening zou de doeltreffendheid van het 
stelsel moeten worden onderzocht en zou 
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stelsel moeten worden onderzocht en zou 
rekening moeten worden gehouden met 
internationale ontwikkelingen, zoals de 
concurrentiekracht en veiligheid van de 
energievoorziening. Bij de herziening zou 
ook de ervaring van opstellers en 
gebruikers van de informatie over de 
betalingen in rekening moeten worden 
genomen en zou moeten worden 
overwogen of het passend zou zijn om 
aanvullende informatie over betalingen op 
te nemen, zoals effectieve 
belastingtarieven en gegevens van de 
ontvangers, zoals bankrekeninggegevens.

rekening moeten worden gehouden met 
internationale ontwikkelingen, zoals de 
concurrentiekracht en veiligheid van de 
energievoorziening. Bij de herziening zou 
ook de ervaring van opstellers en 
gebruikers van de informatie over de 
betalingen in rekening moeten worden 
genomen en zou moeten worden 
overwogen of het passend zou zijn om 
aanvullende informatie over betalingen op 
te nemen.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) Teneinde rekening te houden met 
toekomstige wijzigingen in de wetgeving 
van de lidstaten en de Unie betreffende 
ondernemingsvormen, moet de Commissie 
de bevoegdheid krijgen om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag gedelegeerde handelingen vast te 
stellen om de lijsten van ondernemingen in 
bijlagen I en II bij te werken. Het is van 
bijzonder belang dat de Commissie tijdens 
de voorbereiding passend overleg pleegt, 
onder meer met deskundigen. Teneinde 
een relevant en gepast niveau te 
waarborgen voor de openbaarmaking van 
betalingen aan overheden door de 
winningsindustrie en houtkappers van 
oerbossen en met het oog op een uniforme 
toepassing van deze richtlijn, moet de 
Commissie de bevoegdheid krijgen om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag gedelegeerde handelingen vast te 
stellen om het concept van materialiteit 

(35) Teneinde rekening te houden met 
toekomstige wijzigingen in de wetgeving 
van de lidstaten en de Unie betreffende 
ondernemingsvormen, moet de Commissie 
de bevoegdheid krijgen om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag gedelegeerde handelingen vast te 
stellen om de lijsten van ondernemingen in 
bijlagen I en II aan te passen en om 
internationale standaarden voor 
jaarrekeningen vast te stellen. Het is van 
bijzonder belang dat de Commissie tijdens 
de voorbereiding passend overleg pleegt, 
onder meer met deskundigen. 
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van de betalingen te verduidelijken.

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. "onderneming actief in de 
winningsindustrie": een onderneming met 
activiteiten op het gebied van de 
verkenning, opsporing, ontwikkeling en 
ontginning van mineralen-, olie- en 
aardgasvindplaatsen als bedoeld in Sectie 
B, afdelingen 05 tot 08, van bijlage I bij 
Verordening (EG) nr. 1893/2006 van het
Europees Parlement en de Raad; 

1. "onderneming actief in de 
winningsindustrie": een onderneming met 
activiteiten op het gebied van de 
verkenning, opsporing, het vervoer, de 
export en de ontwikkeling en ontginning 
van mineralen-, olie- en 
aardgasvindplaatsen als bedoeld in Sectie 
B, afdelingen 05 tot 08, van bijlage I bij 
Verordening (EG) nr. 1893/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad;

Or. en

Motivering

Openbaarmaking van betalingen in verband met vervoer is ook van belang aangezien ook 
verantwoording moet worden afgelegd over inkomsten die uit de transitohandel worden 
ontvangen. Het toepassingsterrein van het Commissievoorstel is minder uitgestrekt dan dat 
van de Amerikaanse Dodd-Frank Act, die ook betrekking heeft op de uitvoer van 
winningsproducten.

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. "project": is gelijk aan een specifieke 
meldende bedrijfseenheid op het laagste 
niveau van de onderneming waarin 
regelmatige interne bestuursverslagen 
worden opgesteld om de activiteiten te 
controleren.

4. "project": het contract, de vergunning, 
huurovereenkomst, concessie of een 
andere wettelijke overeenkomst die de 
aanleiding is voor verplichtingen van een 
onderneming op belasting- en 
inkomstengebied in elk land waar zij 
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actief is. Wanneer er op enige andere 
basis betalingsverplichtingen zijn 
ontstaan, dient de rapportage op die basis 
te geschieden.

Or. en

Motivering

Het nadeel van de door de Commissie gegeven definitie is, dat zij bedrijven de mogelijkheid 
biedt een "project" op verschillende wijze te benoemen op basis van de eigen specifieke 
beheersstructuren, met als gevolg onvergelijkbare grootheden van diverse bedrijven die niet 
volgens dezelfde normen rapporteren. De voorgestelde redactie houdt er rekening mee dat het 
voor de winningsindustrie en houtkappers typisch is de rechten op de exploitatie van 
natuurlijke hulpbronnen binnen en welomschreven deel van een land te verwerven. 

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 37 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten schrijven grote 
ondernemingen en alle organisaties van 
openbaar belang die actief zijn in de 
winningsindustrie of de houtkap van 
oerbossen voor om jaarlijks een verslag 
over betalingen aan overheden op te stellen 
en openbaar te maken.

1. De lidstaten schrijven grote 
ondernemingen, met inbegrip van joint-
venture ondernemingen, en alle 
organisaties van openbaar belang voor om 
jaarlijks een verslag over betalingen, met 
inbegrip van betalingen in natura, aan 
overheden op te stellen en openbaar te 
maken als onderdeel van hun financiële 
jaarverslag.  In dit verslag maakt de 
onderneming tevens aanvullende 
financiële informatie over haar 
activiteiten in derde landen openbaar. 

Or. en

Motivering

De verslaglegging over betalingen die aan overheden zijn gedaan en het geven van 
bijkomende financiële gegevens moet zich niet beperken tot de winningsindustrie en 
houtkappers van oerbossen, maar dient voor alle sectoren te gelden.  Dit is ook nuttig als men 
wil zorgen voor gelijke uitgangspunten in landen waar DML (derde Middellandse-Zeelanden) 
opereren. Openbaarmaking van betalingen volstaat niet om aan te tonen dat bedrijven 
correct hun belastingen betalen, dus moet het verslag van alle bedrijven ook aanvullende 
financiële informatie per land eisen over de bedrijfsactiviteiten in derde landen (zoals 
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omschreven in artikel 38). Deze informatie zou niet alleen nuttig zijn  in verband met 
belastingontwijking en belastingontduiking, maar zou er ook voor kunnen zorgen dat 
investeerders goed geïnformeerd hun beslissingen kunnen nemen.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 38 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het verslag bevat het volgende indien 
het significant is voor de ontvangende 
overheid:

1. Het verslag bevat het volgende: 

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 38 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) aanvullende financiële informatie 
per land over bedrijfsactiviteiten in derde 
landen, zoals omschreven in lid 3 ter; 

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 38 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. in het geval van grote 
ondernemingen en alle organisaties van 
openbaar belang die actief zijn in de 
winningsindustrie of de houtkap van 
oerbossen dient het verslag, indien deze 
betalingen ten behoeve van een specifiek 
project werden verricht, ook het bedrag 
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per soort betaling - inclusief betalingen in 
natura - die in een boekjaar voor elk 
project is gedaan en het totale bedrag van 
de betalingen voor elk project te 
vermelden.

Or. en

Motivering

Hoewel een gebrekkige transparantie bij betalingen aan overheden een probleem in alle 
sectoren vormt, komt deze het meest naar voren in de sectoren van de winningsindustrie en de 
kap van oerbossen in de ontwikkelingslanden, zodat ondernemingen in deze bedrijfstakken 
per project dienen te rapporteren en plaatselijke gemeenschappen van hun lokale en 
nationale overheden verantwoording kunnen eisen.

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 38 – lid 2 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) betalingen aan veiligheidstroepen 
van de overheid voor 
beveiligingsdiensten;

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 38 – lid 2 – letter f ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f ter) belastingen op grond en gebouwen;

Or. en
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Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 38 – lid 2 – letter f quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f quater) bronbelastingen;

Or. en

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 38 – lid 2 – letter f quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f quinquies) invoer- en uitvoerheffingen 
en –belastingen;

Or. en

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 38 – lid 2 – letter f sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f sexies) op belastingen op 
verbruiksgrondslag;

Or. en
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Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 38 – lid 2 – letter f septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f septies) belastingen op 
wetsovertredingen, zoals in verband met  
milieu- en saneringaansprakelijkheid;

Or. en

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 38 – lid 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) andere rechtstreekse voordelen voor de 
betreffende overheid.

(g) andere voordelen voor de betreffende 
overheid.

Or. en

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 38 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Betalingen moeten openbaar 
worden gemaakt indien een betaling of 
reeks betalingen van hetzelfde type meer 
dan EUR 15.000 bedraagt. 

Or. en

Motivering

Uw rapporteur voor advies is van oordeel dat de materialiteitsdrempel niet door middel van 
een gedelegeerde handeling moet worden vastgesteld, maar dat een bedrag in absolute zin in 
de richtlijn moet worden opgenomen. Bedragen die voor een multinational bedrijf betrekkelijk 
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gering zijn, kunnen voor een arm ontwikkelingsland significant zijn, vooral op het niveau van 
regionale of lokale overheden.

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 38 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. Het verslag moet ook de volgende 
aanvullende financiële informatie per 
land vermelden: 
(a) netto-omzet;
(b) geproduceerde hoeveelheid;
(c) winst of verlies vóór belasting;
(d) totaal aantal werknemers en hun 
totale beloning;

Or. en

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 38 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie krijgt overeenkomstig 
artikel 42 de bevoegdheid om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
om het concept van materialiteit van de 
betalingen te verduidelijken.

Schrappen

Or. en

Motivering

Uw rapporteur voor advies is van oordeel dat de materialiteitsdrempel niet door middel van 
een gedelegeerde handeling moet worden vastgesteld, maar dat een bedrag in absolute zin in 
de richtlijn moet worden opgenomen.
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Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 38 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Het verslag sluit alle soorten betalingen 
uit die gedaan werden aan een regering in 
een land waar de openbaarmaking van dit 
soort betaling door de strafwetgeving van 
dat land duidelijk verboden is. In 
dergelijke gevallen verklaart de 
onderneming dat zij in overeenstemming 
met de leden 1 tot en met 3 geen 
betalingen heeft vermeld, en maakt zij de 
naam van de betrokken regering bekend.

Schrappen

Or. en

Motivering

De uitzonderingsclausule moet wegvallen aangezien niet aantoonbaar is dat enig land thans 
een dergelijke openbaarmaking verbiedt, terwijl een uitzondering sommige overheden zou 
kunnen stimuleren wetten inzake geheimhouding in te voeren, wat de wetgeving juist zou 
ondermijnen.   De Amerikaanse Dodd-Frank Act bevat geen vergelijkbare 
uitzonderingsclausules.

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten schrijven alle onder hun 
nationaal recht vallende grote 
ondernemingen of organisaties van 
openbaar belang die actief zijn in de 
winningsindustrie of houtkap van 
oerbossen voor om een geconsolideerd 
verslag van betalingen aan overheden op te 
stellen overeenkomstig de artikelen 37 en 
38, indien de moederonderneming 
krachtens artikel 23, lid 1 tot en met 6 van 
deze richtlijn, verplicht is geconsolideerde 
financiële overzichten op te stellen.

1. De lidstaten schrijven alle onder hun 
nationaal recht vallende grote 
ondernemingen of organisaties van 
openbaar belang voor om een 
geconsolideerd verslag van betalingen aan 
overheden op te stellen overeenkomstig de 
artikelen 37 en 38, indien de 
moederonderneming krachtens artikel 23, 
lid 1 tot en met 6 van deze richtlijn, 
verplicht is geconsolideerde financiële 
overzichten op te stellen.
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