
CM\892849NL.doc PE462.693v02-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

17.2.2012

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1280/2010 , ingediend door C.V. (Roemeense nationaliteit), over de 
belemmering van het vrije verkeer van goederen door de Roemeense autoriteiten

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is van mening dat de Roemeense autoriteiten het beginsel van het vrije verkeer van 
goederen in het kader van de interne markt schenden, omdat ze bij alle grensovergangen met 
Bulgarije en Hongarije permanente posten voor de controle op in- en uitvoerrechten hebben 
opgezet. Hij stelt dat ten gevolge van dit besluit alle aanhangercombinaties staande worden 
gehouden en dat er goederen in beslag worden genomen die het eigendom zijn van staatsburgers 
die in andere lidstaten van de EU woonachtig zijn.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 7 februari 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 29 maart 2011.

De Commissie wil opmerken dat lidstaten geen controles aan hun grenzen mogen uitvoeren 
tenzij zij deel vormen van een algemeen controlesysteem dat op soortgelijke wijze plaatsvindt 
over het nationale grondgebied en/of tenzij zij worden uitgevoerd als steekproefsgewijze 
controles. Indien dergelijke controles (ongeacht waar zij plaatsvinden) verworden tot een 
systematische inspectie van ingevoerde producten, worden zij beschouwd als maatregelen van 
gelijke werking als kwantitatieve invoerbeperkingen1 in de zin van de artikelen 34 en 35 van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Het is aannemelijk dat zulke inspecties 
invoer en uitvoer moeilijker of duurder maken, ten gevolge van de vertragingen die inherent zijn 
aan de inspecties en de extra transportkosten die de handelaar daardoor kan oplopen. Controles 
kunnen enkel worden gerechtvaardigd in buitengewone gevallen overeenkomstig artikel 36 
                                               
1 Zaak C-272/95 Deutsches Milchkontor II, Jurispr. 1997, blz. I-1905, en zaak C-4/75 Rewe Zentralfinanz / 
Landwirschaftskammer, Jurispr. 1975, blz. 843.
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VWEU (bijv. uit hoofde van openbare zedelijkheid, openbare orde of openbare veiligheid, of de 
gezondheid en het leven van personen, dieren of planten) of op basis van dwingende eisen van 
algemeen belang die zijn erkend in de rechtspraak van het Hof van Justitie, zoals de 
doeltreffendheid van de belastingcontroles1. In de gevallen dat controles zijn gerechtvaardigd, 
moeten de inspecties zo snel mogelijk worden uitgevoerd. In ieder geval moet een dergelijke 
maatregel evenredig zijn en in passende verhouding staan tot het nagestreefde doel.

Conclusie

Op het eerste gezicht lijkt de door indiener beschreven situatie in strijd te zijn met de 
bovenvermelde beginselen. Ten einde volledig te kunnen toetsen of de betrokken grenscontroles 
verenigbaar zijn met het Unierecht, heeft de Europese Commissie aanvullende informatie nodig 
over en een toelichting op de omvang, het doel, de geschiktheid, de noodzaak en de 
evenredigheid ervan, zoals is vereist voor iedere nationale maatregel die de fundamentele 
vrijheden van het VWEU kan beperken. Hiertoe zal de Commissie contact opnemen met de 
Roemeense autoriteiten en zal de Commissie verzoekschriften op de hoogte houden van de 
ontwikkelingen.

4. Antwoord van de Commissie (REV), ontvangen op 17 februari 2012.

De Roemeense autoriteiten hebben op 27 oktober 2011 geantwoord op de vragen van de 
Commissie. In hun antwoord verklaren zij dat de financiële grenswacht op achter de grensposten 
gelegen locaties op het nationale grondgebied transporten van binnen de Gemeenschap 
verworven goederen controleert om belastingfraude en -ontduiking te ontmoedigen en te 
beperken. De maatregelen omvatten het willekeurig aanhouden van voertuigen en het invoeren 
van de gegevens van de transportdocumenten in een softwareapplicatie. Deze informatie, die 
wordt verzonden in realtime, vormt samen met de risicoanalyse de basis voor het uitvoeren van 
individuele controleactiviteiten in de maatschappelijke zetel van ondernemingen die betrokken 
zijn bij de intracommunautaire aankoop van goederen teneinde hun belastingverplichtingen aan 
de geconsolideerde algemene begroting van de staat te controleren.

Bovengenoemde controles worden uitgevoerd op de belangrijkste toegangswegen tot Roemenië 
vanuit andere EU-lidstaten (Bulgarije en Hongarije). De controles richten zich voornamelijk op 
transportvoertuigen die zwaarder zijn dan 20 ton, ongeacht de herkomst van de goederen die ze 
vervoeren, duren maximaal vijf minuten en bestrijken minder dan 10% van de voertuigen die 
intracommunautair verworven goederen vervoeren.

De Roemeense autoriteiten stellen dat de maatregelen geen invloed hebben op het vrije verkeer 
van goederen omdat de duur van de controles verwaarloosbaar is ten opzichte van de duur van 
het vervoer.

Wat betreft de inbeslagname van goederen verklaren de Roemeense autoriteiten dat deze 
maatregel bij circa 0,28% van alle gecontroleerde transporten wordt toegepast. Deze maatregel is 
gerechtvaardigd wanneer de goederen zijn verzonden aan "niet-bestaande" ondernemingen, aan 
ondernemingen met achterstallige belastingschulden of aan ondernemingen die betrokken zijn bij 
belastingfraude en/of -ontduiking.

Conclusie

Volgens de ontvangen informatie blijkt dat Roemenië controleposten heeft ingericht in de buurt 
                                               
1 Zaak C-120/78, Rewe-Zentral AG, Jurispr. 1979, blz. 649.
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van grensovergangen om een bepaald percentage van de bij intracommunautaire aankoop van 
goederen betrokken voertuigen te controleren. Het doel van deze maatregelen blijkt de 
bestrijding te zijn van belastingfraude en -ontduiking in verband met de intracommunautaire 
aankoop van goederen.

Opgemerkt moet worden dat volgens de gevestigde rechtspraak van het Europees Hof van 
Justitie (hierna: "het Hof"), de bestrijding van fraude, belastingontwijking en mogelijke 
misbruiken een doel is dat wordt erkend en aangemoedigd door Richtlijn 2006/112/EG van de 
Raad betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde en 
Richtlijn 2008/118/EG houdende een algemene regeling inzake accijns1.

Daarnaast zijn transacties in verband met de intracommunautaire verkoop van goederen vanwege 
de afschaffing van de controles aan de grenzen tussen de lidstaten bijzonder vatbaar voor 
belastingfraude en ontduiking2. Bij de uitoefening van hun bevoegdheden moeten de lidstaten 
evenwel de algemene rechtsbeginselen eerbiedigen die deel uitmaken van de rechtsorde van de 
Europese Unie, waaronder het evenredigheidsbeginsel. Met betrekking tot het 
evenredigheidsbeginsel heeft het Hof reeds geoordeeld dat de maatregelen die de lidstaten 
kunnen nemen op gebieden die onder het EU-recht vallen overeenkomstig dit beginsel niet 
verder mogen gaan dan wat nodig is om het gestelde doel te bereiken, bijvoorbeeld de juiste 
heffing en inning van de belasting en het voorkomen van fraude3. Dit beginsel is ook van 
toepassing bij het opleggen van sancties, waaronder geldboetes, en bijbehorende maatregelen als 
de inbeslagname van goederen. De evenredigheid van een geldboete moet worden afgemeten aan 
de omstandigheden van het geval (de ernst en de frequentie van de inbreuk, enz.).

De Commissie heeft verschillen bijeenkomsten met de Roemeense autoriteiten belegd om 
mogelijke maatregelen te bespreken waarmee de bestrijding van belastingfraude en -ontduiking 
bij de intracommunautaire verkoop van goederen efficiënter kan worden gemaakt.

De Commissie is derhalve bekend met de frequentie van belastingfraude en -ontduiking in 
verband met intracommunautaire aankopen in Roemenië. Tegen deze achtergrond kunnen 
controlemaatregelen als die hierboven zijn beschreven, die betrekking hebben op 10% van het 
intracommunautaire verkeer en ongeveer vijf minuten duren, niet worden beschouwd als niet-
evenredig met de nagestreefde doeleinden. Dezelfde conclusie is van toepassing op maatregelen 
als de inbeslagname van goederen.

Op basis van het voorgaande kan in het onderhavige geval geen inbreuk op het EU-recht worden 
vastgesteld.

                                               

1 Arrest van het Hof van Justitie van 7 december 2010 in zaak C-285/09, R, punt 36.
2 Arrest van het Hof van 27 september 2007, zaak C-409/04, Teleos PLC en anderen, punt 44.
3 Arrest van het Hof van Justitie van 7 december 2010 in zaak C-285/09, punt 45.


