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Wijziging btw- en accijnsregels wat betreft defensie-inspanningen binnen het Uniekader

Voorstel voor een richtlijn (COM(2019)0192 – C9-0003/2019 – 2019/0096(CNS))

_____________________________________________________________

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Defensie-inspanningen ter uitvoering 
van een Unieoptreden in het kader van het 
GVDB zien op militaire missies en 
operaties, activiteiten van 
gevechtsgroepen, wederzijdse bijstand, 
projecten inzake permanente 
gestructureerde samenwerking (PESCO) 
en activiteiten van het Europese 
Defensieagentschap (EDA). Zij bestrijken 
daarentegen niet activiteiten in het kader 
van de solidariteitsclausule van artikel 222 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie noch andere 
bilaterale of multilaterale activiteiten 
tussen lidstaten die geen verband houden 
met defensie-inspanningen ter uitvoering 
van een Unieoptreden in het kader van het 

(4) Defensie-inspanningen ter uitvoering 
van een Unieoptreden in het kader van het 
GVDB zien op militaire missies, 
activiteiten van gevechtsgroepen en andere 
multinationale formaties of structuren die 
door de lidstaten in het leven zijn 
geroepen en opereren in het kader van het 
GVDB, wederzijdse bijstand, projecten 
inzake permanente gestructureerde 
samenwerking (PESCO), activiteiten van 
het Europese Defensieagentschap (EDA) 
en activiteiten die gericht zijn op de 
geleidelijke bepaling van een 
gemeenschappelijk defensiebeleid. Zij 
bestrijken daarentegen niet activiteiten in 
het kader van de solidariteitsclausule van 
artikel 222 van het Verdrag betreffende de 
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GVDB. werking van de Europese Unie noch andere 
bilaterale of multilaterale activiteiten 
tussen lidstaten die geen verband houden 
met defensie-inspanningen ter uitvoering 
van een Unieoptreden in het kader van het 
GVDB. De Commissie dient een overzicht 
bij te houden van alle defensie-
inspanningen ter uitvoering van een 
Unieoptreden in het kader van het GVDB 
waarop vrijstellingen van toepassing zijn.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Net zoals de vrijstelling voor de 
NAVO-defensie-inspanning mag ook de 
vrijstelling voor de defensie-inspanning die 
wordt verricht met het oog op de uitvoering 
van een Unieoptreden in het kader van het 
GVDB, slechts een beperkt 
toepassingsgebied hebben. Alleen uitgaven 
voor taken die rechtstreeks verband houden 
met een defensie-inspanning, mogen voor 
vrijstelling in aanmerking komen. Taken 
die uitsluitend door burgerpersoneel 
worden verricht of die uitsluitend met 
behulp van civiele vermogens worden 
verricht, mogen niet onder de vrijstelling 
vallen. De vrijstelling mag ook niet gelden 
voor zaken zoals reserveonderdelen voor 
militaire uitrusting of vervoerdiensten die 
de strijdkrachten van een lidstaat inkopen 
om in die lidstaat te gebruiken, of voor de 
bouw van de infrastructuur van vervoers- 
of communicatie- en informatiesystemen.

(8) Net zoals de vrijstelling van de btw 
en accijns voor de NAVO-defensie-
inspanning mogen ook de vrijstellingen 
voor de defensie-inspanning die wordt 
verricht met het oog op de uitvoering van 
een Unieoptreden in het kader van het 
GVDB, slechts een beperkt 
toepassingsgebied hebben. De 
vrijstellingen mogen alleen gelden voor 
situaties waarin de strijdkrachten taken 
uitvoeren die rechtstreeks verband houden 
met een defensie-inspanning in het kader 
van het GVDB. Deze vrijstellingen mogen 
geen betrekking hebben op civiele missies 
in het kader van het GVDB. Goederen of 
diensten die worden geleverd voor het 
gebruik door burgerpersoneel kunnen 
derhalve alleen onder de vrijstellingen 
vallen wanneer het burgerpersoneel de 
strijdkrachten begeleidt bij de uitvoering 
van taken die rechtstreeks verband 
houden met een defensie-inspanning in 
het kader van het GVDB buiten hun 
lidstaat. Taken die uitsluitend door 
burgerpersoneel worden verricht of die 
uitsluitend met behulp van civiele 
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vermogens worden verricht, mogen niet als 
defensie-inspanning worden beschouwd. 
Ook mogen de vrijstellingen in geen geval 
gelden voor goederen en diensten die de 
strijdkrachten inkopen voor gebruik door 
de strijdkrachten of het hen begeleidende 
burgerpersoneel in hun eigen lidstaat.


