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Het Europees Parlement, 

– gezien de verklaring van Monterrey (2002), de conferentie inzake 

ontwikkelingsfinanciering van Doha (2008), de verklaring van Parijs (2005) en de 

agenda voor verandering van Accra (2008), 

– gezien de resoluties 68/204 en 68/279 van de Algemene Vergadering van de VN over 

de Derde internationale conferentie over financiële middelen voor ontwikkeling die van 

13 tot 16 juli 2015 in Addis Abeba (Ethiopië) zal worden gehouden, 

– gezien het werk van het VN-deskundigencomité inzake internationale samenwerking in 

belastingaangelegenheden1, 

– gezien het VN-modelverdrag ter voorkoming van dubbele belastingheffing tussen 

ontwikkelde en ontwikkelingslanden2, 

– gezien de Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad tot voorkoming 

van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de 

financiering van terrorisme3, 

– gezien de mededeling van de Commissie van 21 april 2010 getiteld "Belastingen en 

ontwikkeling – Samenwerking met ontwikkelingslanden met het oog op goed bestuur in 

belastingaangelegenheden" (COM(2010)0163), 

– gezien de mededeling van de Commissie van 5 februari 2015 getiteld "Een mondiaal 

partnerschap voor de uitroeiing van armoede en duurzame ontwikkeling na 2015" 

(COM(2015)0044), 

                                                 
1  http://www.un.org/esa/ffd/tax/  
2   http://www.un.org/esa/ffd/tax/unmodel.htm 
3  PB L 309 van 25.11.2005, blz. 15. 

http://www.un.org/esa/ffd/tax/


 

 

– gezien de mededeling van de Commissie van 18 maart 2015 over fiscale transparantie 

ter bestrijding van belastingontduiking en -ontwijking (COM(2015)0136), 

– gezien zijn resolutie van 21 mei 2013 over de strijd tegen belastingfraude, 

belastingontduiking en belastingparadijzen1, 

– gezien zijn resolutie van 8 maart 2011 over belastingen en ontwikkeling – 

samenwerking met ontwikkelingslanden met het oog op goed bestuur in 

belastingaangelegenheden2, 

– gezien zijn resolutie van 10 februari 2010 over de bevordering van goed bestuur in 

belastingaangelegenheden3, 

– gezien zijn resolutie van 8 oktober 2013 over corruptie in de publieke en de private 

sector: het effect op de mensenrechten in derde landen4, 

– gezien zijn resolutie van 26 februari 2014 over de bevordering van ontwikkeling met 

verantwoordelijke bedrijfspraktijken, met inbegrip van de rol van extractieve bedrijven 

in ontwikkelingslanden5, 

– gezien zijn resolutie van 25 november 2014 over de EU en het mondiaal 

ontwikkelingskader voor de periode na 20156, 

– gezien zijn resolutie van 13 maart 2014 over het verslag 2013 van de EU over de 

coherentie van het ontwikkelingsbeleid7, 

– gezien artikel 208 VWEU waarin wordt bepaald dat het uitbannen van armoede de 

primaire doelstelling is van het ontwikkelingsbeleid van de EU, en het beginsel van 

samenhang in het ontwikkelingsbeleid; 

– gezien artikel 52 van het Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie ontwikkelingssamenwerking en het advies van de 

Commissie economische en monetaire zaken (A8-0184/2015), 

A. overwegende dat illegale geldstromen, d.w.z. alle ongeregistreerde particuliere 

geldstromen waarbij het kapitaal illegaal is verkregen, overgeboekt of gebruikt, 

doorgaans voortvloeien uit belastingontduikings- en -ontwijkingsactiviteiten, zoals 

foutieve facturering van goederen en diensten en oneigenlijke interne verrekenprijzen, 

tegen het beginsel dat de belasting moet worden betaald waar de winst wordt 

gegenereerd, en overwegende dat belastingontduiking en -ontwijking in alle belangrijke 

internationale publicaties en conferenties over ontwikkelingsfinanciering als de 

belangrijkste obstakels worden aangewezen voor het mobiliseren van binnenlandse 

inkomsten voor ontwikkeling; 

                                                 
1  Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0205. 
2  PB C 199E van 7.7.2012, blz. 37. 
3  PB C 341 E van 16.12.2010, blz. 29. 
4  Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0394. 
5  Aangenomen teksten, P7_TA(2014)0163. 
6  Aangenomen teksten, P8_TA(2014)0059. 
7  Aangenomen teksten, P7_TA(2014)0251. 



 

 

B. overwegende dat volgens het verslag van Global Financial Integrity over 2014, de 

buitenlandse directe investeringen (BDI) en de officiële ontwikkelingshulp (OOH) 

tezamen genomen in de periode van 2003 tot 2012 een iets lager bedrag 

vertegenwoordigen dan de clandestien wegvloeiende geldstromen; overwegende dat het 

bedrag dat met illegale geldstromen gemoeid is ruwweg tien keer zo groot is als het 

bedrag aan steungelden dat ontwikkelingslanden ontvangen en dat bestemd zou moeten 

zijn voor armoede-uitroeiing, welzijn en duurzame ontwikkeling, wat neerkomt op een 

jaarlijkse clandestiene kapitaalvlucht vanuit ontwikkelingslanden van naar schatting 1 

biljoen USD; 

C. overwegende dat het genereren van overheidsinkomsten uit de mijnbouwindustrie 

essentieel is voor de ontwikkelingsstrategieën van veel ontwikkelingslanden, met name 

van MOL's, maar dat het potentieel dat de mijnbouwindustrie biedt om de 

belastinginkomsten in de ontwikkelingslanden op te schroeven nog lang niet voldoende 

wordt benut, hetgeen te wijten is aan de ontoereikende belastingregelingen of de 

problematische uitvoering daarvan, aangezien regeringen van ontwikkelingslanden 

gewoonlijk ad hoc regelingen met mijnbouwondernemingen treffen na 

onderhandelingen die zonder enige transparantie of duidelijke richtsnoeren worden 

gevoerd; 

D. overwegende dat het bestaan van grote informele sectoren in de economie van 

ontwikkelingslanden belastingheffing over een brede grondslag nagenoeg onmogelijk 

maakt, en overwegende dat in landen waar een groot deel van de bevolking in armoede 

leeft een aanzienlijk aandeel van het BBP niet belastbaar is; 

E. overwegende dat eerlijke, evenwichtige, efficiënte en transparante belastingstelsels 

overheden van essentiële financiële middelen voorzien ter dekking van het recht van 

burgers op elementaire openbare voorzieningen, zoals gezondheidszorg en onderwijs 

voor iedereen, en overwegende dat een doeltreffend fiscaal herverdelingsbeleid ertoe 

bijdraagt dat de gevolgen van groeiende ongelijkheid voor de meest behoeftigen worden 

verminderd; 

F. overwegende dat volgens UNCTAD zo'n 30 % van grensoverschrijdende 

investeringsdeelnemingen door ondernemingen eerst langs een doorsluisland zijn 

omgeleid alvorens ter bestemming als productieve activa te worden opgevoerd; 

G. overwegende dat inkomsten uit de vennootschapsbelasting in het nationale inkomen van 

ontwikkelingslanden een beduidend aandeel hebben, waardoor zij veel last hebben van 

ontduiking van die belasting, en dat de ontwikkelingslanden de laatste jaren de tarieven 

van de vennootschapsbelasting steeds hebben verlaagd; 

H. overwegende dat belastingparadijzen en bankgeheimjurisdicties waar informatie 

omtrent banktegoeden en financiële situatie kan worden afgeschermd, in combinatie 

met "nultarief"-regelingen, bedoeld om kapitaal en inkomsten aan te trekken waarover 

in andere landen belasting had moeten worden geheven, tot schadelijke 

belastingconcurrentie leiden, de eerlijkheid van het belastingstelsel ondermijnen, handel 

en investeringen verstoren, en met name de ontwikkelingslanden duperen, die naar 

schatting jaarlijks 189 miljard USD aan belastinginkomsten mislopen; 

I. overwegende dat belastingen in ontwikkelingslanden een betrouwbare en duurzame 

inkomstenbron kunnen zijn en het voordeel bieden van stabiliteit in vergelijking met 



 

 

traditionele ontwikkelingsfinanciering zoals concessionele leningen, alleen als er sprake 

is van een eerlijk, evenwichtig, efficiënt en transparant belastingstelsel, een 

doeltreffende en efficiënte belastingadministratie ter bevordering van de 

belastingdiscipline en een transparant en verantwoord gebruik van overheidsinkomsten; 

J. overwegende dat de potentiële voordelen van doeltreffende en transparante 

belastingheffing verder gaan dan de toename van de beschikbare middelen ter 

bevordering van ontwikkeling, en een direct positief effect hebben op goed bestuur en 

staatsopbouw door het versterken van de democratische instellingen, de rechtsstaat, en 

het sociale contract tussen regering en burgers, zodat er een wederzijdse band tot stand 

komt tussen belasting, openbare en sociale diensten, en inspanningen om de stabiliteit 

van overheidsbegrotingen te bevorderen, om de onafhankelijkheid van buitenlandse 

hulp op de lange termijn te bevorderen en ontwikkelingslanden in staat te stellen om 

zich voor nationale doelstellingen te beijveren en te verantwoorden en om de 

verantwoordelijkheid voor hun beleidskeuzes op zich te nemen; 

K. overwegende dat de behoefte aan meer binnenlandse inkomsten door de financiële en 

economische crisis nog nijpender is geworden; 

L. overwegende dat het bedrag aan middelen dat de ontwikkelingslanden door 

binnenlandse mobilisering van inkomsten weten te verwerven gestaag toeneemt en dat 

met de hulp van internationale donors belangrijke vooruitgang op dit gebied is geboekt; 

M. overwegende dat ontwikkelingslanden kampen met grote politieke, administratieve en 

technische beperkingen bij het verhogen van de belastinginkomsten als gevolg van 

ontoereikende menselijke en financiële middelen om belastingen te innen, zwakke 

administratieve capaciteit om de complexiteit van het innen van belasting van 

transnationale bedrijven het hoofd te bieden, het ontbreken van de capaciteit en de 

infrastructuur om belasting te innen, een braindrain van vakkundig personeel bij de 

belastingdiensten, corruptie, gebrek aan legitimiteit van het politieke stelsel, gebrekkige 

deelname aan internationale samenwerking op belastinggebied, een ongelijke verdeling 

van inkomsten en slecht bestuur op belastinggebied; 

N. overwegende dat in de huidige mondiale context van handelsliberalisering en 

geleidelijke opheffing van handelsbelemmeringen in de laatste decennia de hoeveelheid 

goederen en diensten die over de grens worden verhandeld is toegenomen, er ook 

problemen zijn ontstaan voor ontwikkelingslanden die zwaar leunen op 

belastinginkomsten uit de handel, met name MOL's, om de teruglopende 

belastinginkomsten uit de handel te compenseren en over te schakelen naar andere 

vormen van binnenlandse inkomsten, met name door een evenwichtige belastingmix; 

O. overwegende dat het aantal belastingverdragen tussen ontwikkelde landen en 

ontwikkelingslanden in de afgelopen jaren is toegenomen om de belasting op 

grensoverschrijdende financiële overboekingen te verlagen, waardoor hun capaciteit tot 

mobilisering van binnenlandse inkomsten tot een minimum wordt teruggebracht en 

waardoor potentiële sluiproutes worden gecreëerd via welke multinationale 

ondernemingen belasting kunnen ontwijken; overwegende dat een recente 

effectbeoordeling door de autoriteiten in Nederland uitwees dat het Nederlandse 

belastingstelsel ontwijking van de bronbelasting faciliteert, waardoor jaarlijks een 

bedrag van ca. 150-550 miljoen EUR aan dividend en aan rente over 



 

 

bronbelastingontvangsten voor de ontwikkelingslanden verloren gaat1;  

P. overwegende dat ontwikkelingslanden, relatief gezien, substantieel minder 

belastinginkomsten genereren dan geavanceerde economieën (met een belastingquote 

tussen de 10 en 20 %, terwijl deze in de OESO-economieën 30 tot 40 % bedraagt) en 

worden gekenmerkt door een zeer smalle belastinggrondslag; overwegende dat er een 

aanzienlijk potentieel is voor verbreding van de belastinggrondslag en voor verhoging 

van de belastingopbrengsten, die de nodige middelen moeten verschaffen voor 

essentiële overheidstaken; 

Q. overwegende dat ontwikkelingslanden hebben geprobeerd investeringen aan te trekken 

door diverse belastingprikkels en -vrijstellingen aan te bieden die niet transparant zijn 

en niet worden onderbouwd door een deugdelijke kosten-batenanalyse en vaak geen 

echte en duurzame investeringen kunnen aantrekken, waardoor 

ontwikkelingseconomieën zich in een onderlinge concurrentiestrijd begeven om de 

meest gunstige fiscale behandeling te kunnen aanbieden, wat leidt tot onbevredigende 

resultaten als het gaat om een effectief en efficiënt belastingstelsel en tot schadelijke 

belastingconcurrentie; 

R. overwegende dat de lidstaten zich er al toe hebben verbonden 0,7% van hun bbp te 

besteden aan officiële ontwikkelingshulp (OOH), en overwegende dat het bedrag aan 

steun bij het mobiliseren van binnenlandse inkomsten nog laag is – in 2011 minder dan 

1 % van de totale OOH – en dat er in 2012 naar schatting slechts 0,1% (118,4 miljoen 

USD) van de OOH werd bestemd voor capaciteitsopbouw op belastinggebied; 

S. overwegende dat veel ontwikkelingslanden niet eens het minimumbelastingniveau 

kunnen bereiken dat nodig is ter financiering van hun basisactiviteiten, hun 

overheidsdiensten en hun inspanningen om de armoede te bestrijden; 

T. overwegende dat de Europese Investeringsbank (EIB), de Europese Bank voor 

Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWO) en de instellingen voor 

ontwikkelingsfinanciering in de lidstaten rechtstreekse steun verlenen aan particuliere 

ondernemingen in ontwikkelingslanden met leningen, of indirect door steun aan 

financiële tussenpartijen zoals commerciële banken en private equity funds, die op hun 

beurt weer doorlenen aan of investeren in ondernemingen; 

U. overwegende dat ontwikkelingslanden beter moeten worden vertegenwoordigd binnen 

de bestaande structuren en procedures van internationale samenwerking op 

belastinggebied, zodat zij op mondiaal niveau op voet van gelijkheid kunnen deelnemen 

aan de formulering en hervorming van het beleid op belastinggebied; 

V. overwegende dat het deskundigencomité inzake internationale samenwerking in 

belastingaangelegenheden een suborgaan is van de Economische en Sociale Raad van 

de Verenigde Naties, dat zich speciaal bezighoudt met ontwikkelingslanden en landen 

met een overgangseconomie; 

W. overwegende dat de inning van voldoende openbare middelen een beslissende rol kan 

                                                 
1  "Evaluation issues in financing for development Analysing effects of Dutch corporate tax policy 

on developing countries", een evaluatierapport waarvoor opdracht is gegeven door de Inspectie 

Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) van het Nederlandse ministerie van 

Buitenlandse Zaken, november 2013. 



 

 

spelen bij het bevorderen van een eerlijker samenleving zonder discriminatie tussen 

mannen en vrouwen en waarin speciale steun wordt geboden aan kinderen en kwetsbare 

groepen; 

1. verzoekt de Commissie snel een ambitieus actieplan voor te stellen, in de vorm van een 

mededeling, om ontwikkelingslanden te ondersteunen bij de bestrijding van 

belastingontduiking en -ontwijking en om hen te helpen bij het opzetten van eerlijke, 

evenwichtige, efficiënte en transparante belastingstelsels, rekening houdend met de 

werkzaamheden die zijn verricht door het Ontwikkelingshulpcomité van de OESO 

voorafgaand aan de van 13 t/m 16 juli 2015 te houden conferentie inzake 

ontwikkelingsfinanciering in Addis Ababa, Ethiopië, en de impact van internationale 

belastingverdragen op ontwikkelingslanden; 

2. benadrukt met klem dat doeltreffende mobilisering van binnenlandse middelen en een 

versterking van de belastingstelsels onontbeerlijke factoren zijn voor het realiseren van 

het post-2015 kader dat de millenniumontwikkelingsdoelen zal vervangen, en dat een 

levensvatbare strategie vormt om de langdurige afhankelijkheid van buitenlandse hulp 

terug te dringen, en dat efficiënte en eerlijke belastingstelsels essentieel zijn voor de 

uitroeiing van armoede, de bestrijding van ongelijkheden, voor goed bestuur en voor 

staatsopbouw; herinnert eraan dat bepaalde transnationale economische activiteiten ten 

koste gaan van de mogelijkheden van nationale staten om binnenlandse 

overheidsinkomsten te genereren en hun eigen belastingstructuur te kiezen, terwijl de 

toegenomen mobiliteit van kapitaal, in combinatie met het gebruik van 

belastingparadijzen de voorwaarden voor belastingheffing aanzienlijk hebben 

gewijzigd; uit ook zijn bezorgdheid over de omvang van de corruptie en de mate van 

ondoorzichtigheid van overheden in veel ontwikkelingslanden, die verhinderen dat 

belastinginkomsten worden geïnvesteerd in de opbouw van de staat, overheidsdiensten 

en openbare infrastructuur; 

3. stelt bezorgd vast dat de belastinginkomsten in de meeste ontwikkelingslanden laag 

blijven in verhouding tot het bbp, zodat zij buitengewoon kwetsbaar zijn voor 

activiteiten op het gebied van belastingontduiking en -ontwijking door particulieren en 

ondernemingen; benadrukt dat dit een aanzienlijk financieel verlies betekent voor 

ontwikkelingslanden, en dat het corruptie aanmoedigt en het EU-ontwikkelingsbeleid 

schaadt, en dat het nemen van passende maatregelen tegen deze praktijken op nationaal, 

EU- en internationaal niveau een topprioriteit voor de EU en haar lidstaten dient te zijn, 

rekening houdend met de behoeften en beperkingen van ontwikkelingslanden om 

toegang te krijgen tot hun belastinginkomsten; meent dat de EU een leidende rol op zich 

moet nemen om de internationale inspanningen aan te moedigen tegen 

belastingparadijzen, belastingfraude en belastingontduiking, en daarbij zelf het goede 

voorbeeld moet geven, en dat de EU moet samenwerken met de ontwikkelingslanden bij 

het tegengaan van agressieve methoden van belastingontwijking door sommige 

transnationale ondernemingen, en bij het vinden van manieren om de druk te weerstaan 

om zich in een fiscale concurrentiestrijd te begeven; 

Actieplan ter bestrijding van belastingontwijking en belastingontduiking in 

ontwikkelingslanden 

4. dringt er bij de Commissie op aan om concrete en doeltreffende maatregelen te treffen 

om ontwikkelingslanden en regionale samenwerkingsverbanden van belastingdiensten, 

zoals het Afrikaanse forum voor belastingbeheer en het inter-Amerikaanse centrum van 



 

 

belastingdiensten, te ondersteunen in de strijd tegen belastingontwijking en 

belastingontduiking, bij het ontwikkelen van een eerlijk, evenwichtig, efficiënt en 

transparant beleid op belastinggebied, bij het bevorderen van administratieve 

hervormingen, en om op het gebied van hulp en ontwikkeling meer financiële en 

technische bijstand te verlenen aan de nationale belastingdiensten van 

ontwikkelingslanden; is van mening dat deze steun moet worden geboden om de 

rechterlijke macht en instanties voor corruptiebestrijding in deze landen te versterken; 

pleit ervoor om de deskundigheid omtrent de overheidssector in de EU-lidstaten en in 

de begunstigde landen te bundelen, om de samenwerkingsactiviteiten te intensiveren en 

tevens te komen tot concrete, van tevoren afgesproken resultaten voor de begunstigde 

landen; pleit voor het organiseren van workshops, trainingsbijeenkomsten, uitzending 

van deskundigen, studiebezoeken, advisering en begeleiding; 

5. vraagt de Commissie om goed bestuur inzake belastingaangelegenheden en eerlijke, 

evenwichtige, efficiënte en transparante belastinginning een hoge plaats te geven op de 

agenda in haar beleidsdialoog (op politiek, ontwikkelings- en handelsgebied) en in alle 

ontwikkelingssamenwerkingsovereenkomsten met partnerlanden, en daarbij 

zeggenschap en binnenlandse verantwoordingsplicht te versterken door een klimaat te 

stimuleren waarin nationale parlementen zinvol kunnen bijdragen aan de opstelling van 

en toezicht op de nationale begroting, met inbegrip van binnenlandse inkomsten en 

belastingaangelegenheden, en door steun te geven aan de rol van maatschappelijke 

organisaties bij publieke controle op het bestuur in belastingaangelegenheden en het 

volgen van belastingfraudezaken, onder meer door invoering van effectieve regelingen 

voor de bescherming van klokkenluiders en journalistieke bronnen; 

6. dringt erop aan dat informatie over de uiteindelijke gerechtigden van vennootschappen, 

trusts en andere instellingen openbaar wordt gemaakt in open data-formats, om te 

voorkomen dat anonieme postbusondernemingen en vergelijkbare juridische structuren 

worden gebruikt voor witwassen, financiering van illegale of terroristische activiteiten, 

en om de identiteit van corrupte en criminele personen te maskeren en diefstal van 

overheidsgeld en winsten uit sluikhandel en illegale belastingontduiking verborgen te 

houden; meent daarnaast dat alle landen ten minste de anti-witwasaanbevelingen van de 

Financiële Actiegroep (FAG) moeten overnemen en er volledig gevolg aan moeten 

geven; 

7. roept de EU en haar lidstaten op toe te zien op naleving van het beginsel dat 

multinationale ondernemingen, al dan niet beursgenoteerd, uit alle landen en sectoren, 

en met name de ondernemingen die natuurlijke rijkdommen delven, de rapportage per 

land als norm gaan hanteren, hetgeen betekent dat zij in hun jaarverslag per land en 

voor elk gebied waar ze actief zijn alle dochterondernemingen, hun respectieve 

financiële prestaties, relevante belastinginformatie, activa en aantal werknemers 

openbaar moeten maken, en ervoor moeten zorgen dat deze informatie publiek 

toegankelijk wordt gemaakt, en tegelijkertijd de administratieve lasten te minimaliseren 

door micro-ondernemingen vrijstelling te verlenen; vraagt de Commissie met een 

wetgevingsvoorstel te komen voor wijziging in deze zin van de jaarrekeningrichtlijn; 

herinnert eraan dat openbare transparantie een essentiële stap is op weg naar reparatie 

van het huidige belastingstelsel en het kweken van vertrouwen bij het publiek; vraagt de 

OESO de aanbeveling te doen uitgaan dat alle multinationale ondernemingen hun model 

voor rapportage per land openbaar maken, om te zorgen dat de belastingdiensten in alle 

landen gedegen informatie krijgen om de verrekenprijsrisico's te kunnen beoordelen en 

de meest effectieve manier voor de inzet van auditmiddelen te kunnen bepalen; 



 

 

onderstreept dat belastingvrijstellingen en -voordelen voor buitenlandse investeerders 

ingevolge bilaterale belastingverdragen de MNO's een oneerlijk concurrentievoordeel 

geven ten opzichte van binnenlandse ondernemingen, met name kleine en middelgrote 

ondernemingen;  

8. dringt erop aan dat de fiscale voorwaarden en regelingen waaronder de 

mijnbouwindustrie opereert, worden herzien; dringt er bij de EU op aan haar bijstand 

aan de ontwikkelingslanden te verhogen teneinde deze landen te helpen om het delven 

van natuurlijke rijkdommen op adequate wijze te belasten, de onderhandelingspositie 

van gastregeringen te versterken zodat deze hogere opbrengsten uit hun natuurlijke 

rijkdommen kunnen realiseren en diversificatie van hun economie kunnen stimuleren; 

steunt het initiatief voor transparantie in de mijnbouwwinning (Extractive Industries 

Transparency Initiative, EITI) en de uitbreiding tot producerende bedrijven en 

ondernemingen die handelen in grondstoffen; 

9. is verheugd over de goedkeuring van een systeem voor automatische 

gegevensuitwisseling, een essentieel instrument voor het bevorderen van wereldwijde 

transparantie en samenwerking in de strijd tegen belastingontwijking en -ontduiking; 

erkent echter dat ontwikkelingslanden nog steeds ondersteuning in de vorm van 

financiële middelen, technische expertise en tijd nodig hebben om de capaciteit op te 

kunnen bouwen die nodig is voor het verzenden en verwerken van informatie; 

onderstreept daarom dat het belangrijk is dat in de nieuwe mondiale OESO-standaard 

voor automatische informatie-uitwisseling een overgangstermijn wordt opgenomen voor 

ontwikkelingslanden, waarmee wordt erkend dat wanneer deze standaard wederkerig 

wordt, de landen die niet de middelen en capaciteit hebben voor het inrichten van de 

nodige infrastructuur om de verlangde informatie te verzamelen, te beheren en door te 

geven, inderdaad kunnen worden uitgezonderd; meent bovendien dat er over één enkele 

standaard voor vertrouwelijkheid moet worden nagedacht; 

10. dringt erop aan dat er tegen eind 2015 een mondiaal aanvaarde definitie wordt 

vastgesteld van het begrip "belastingparadijs", dat er sancties worden vastgesteld voor 

degenen die hiervan gebruik maken en dat er een zwarte lijst wordt opgesteld met 

landen die belastingontduiking niet bestrijden maar gedogen; dringt er bij de EU op aan 

de ontwikkelingslanden die nu nog als belastingparadijzen fungeren te ondersteunen bij 

hun economische omschakeling; verzoekt de lidstaten met onderhorigheden en 

gebiedsdelen die geen deel uitmaken van de Unie om samen met de regeringen van deze 

gebieden te werken aan de vaststelling van beginselen van fiscale transparantie en 

ervoor te zorgen dat geen van deze gebieden als belastingparadijs fungeert; 

11. dringt er bij de Europese Unie en haar lidstaten op aan dat bij het uitonderhandelen van 

belasting- en investeringsverdragen met ontwikkelingslanden, de inkomsten of winsten 

uit grensoverschrijdende activiteiten in het bronland moeten worden belast waar waarde 

wordt onttrokken of gecreëerd; benadrukt in dit opzicht dat het modelverdrag van de 

VN inzake belastingheffing zorgt voor een eerlijke verdeling van belastingrechten 

tussen het bronland en het vestigingsland; onderstreept dat de EU en de lidstaten bij 

onderhandelingen over belastingverdragen moeten vasthouden aan het beginsel van 

samenhang in het ontwikkelingsbeleid zoals vastgelegd in artikel 208 VWEU; 

12. dringt er bij de Commissie en alle lidstaten op aan om, naar het voorbeeld van een 

aantal lidstaten, effectbeoordelingen uit te voeren van Europees belastingbeleid op 

ontwikkelingslanden, en "beste praktijken" uit te wisselen ter versterking van de 



 

 

samenhang in het ontwikkelingsbeleid en ter verbetering van de huidige praktijken, en 

meer rekening te houden met de negatieve overloopeffecten voor ontwikkelingslanden 

en de speciale behoeften van die landen; is in dit verband verheugd over het herziene 

actieplan van de Commissie inzake belastingontduiking en ‑ ontwijking, dat in 2015 zal 

worden gepresenteerd, en verzoekt de lidstaten om snel overeenstemming te bereiken 

over een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de 

vennootschapsbelasting (CCCTB); 

13. betuigt krachtig zijn steun voor de reeks bestaande internationale initiatieven tot 

hervorming van het mondiale systeem, inclusief het initiatief inzake grondslaguitholling 

en winstverschuiving van de OESO (BEPS), die zich richten op grotere deelname door 

de ontwikkelingslanden aan de internationale samenwerkingsstructuren en -procedures 

op belastinggebied; dringt er bij de EU en de lidstaten op aan om ervoor te zorgen dat 

de VN-belastingcommissie wordt getransformeerd tot een echt intergouvernementeel 

orgaan, beter toegerust en met voldoende extra middelen, binnen het kader van de 

Economische en Sociale Raad van de VN, opdat ontwikkelingslanden op mondiaal 

niveau op voet van gelijkheid kunnen deelnemen aan de formulering en hervorming van 

beleid op belastinggebied; benadrukt dat er sancties moeten worden overwogen voor 

niet-coöperatieve rechtsgebieden en voor financiële instellingen die opereren in 

belastingparadijzen;  

14. benadrukt dat toereikende openbare financiën kunnen bijdragen tot een minder 

onevenwichtige genderongelijkheid en betere ondersteuning van kinderen en kwetsbare 

groepen in de samenleving, en erkent dat belastingontduiking overal ter wereld een 

nadelig effect heeft op de welvaart van mensen, maar vooral schadelijk is voor 

huishoudens met een laag of modaal inkomen, in welke groep vrouwen veelal 

oververtegenwoordigd zijn; 

15. merkt met bezorgdheid op dat veel ontwikkelingslanden zich in een zeer zwakke 

onderhandelingspositie bevinden ten opzichte van buitenlandse directe investeerders; is 

van mening dat ondernemingen zich nauwkeurig moeten vastleggen in termen van de 

positieve doorwerkingseffecten van hun investering op de lokale en/of nationale 

sociaal-economische ontwikkeling van het gastland; vraagt de Commissie, de Raad en 

de regeringen in onze partnerlanden erop toe te zien dat fiscale gedragsprikkels geen 

extra opties bieden voor belastingontwijking; onderstreept dat fiscale gedragsprikkels 

transparanter moeten zijn en idealiter op investering in duurzame ontwikkeling moeten 

zijn gericht; 

16. roept de EIB, de EBWO en de instellingen voor ontwikkelingsfinanciering in de 

lidstaten op erop toe te zien en ervoor te zorgen dat ondernemingen en andere 

rechtspersonen die EIB-steun ontvangen niet meedoen aan belastingontduiking en -

ontwijking door samen te werken met financiële tussenpersonen in offshorecentra en 

belastingparadijzen, of door clandestiene geldstromen te faciliteren, en hun 

transparantiebeleid aan te scherpen, bijvoorbeeld door al hun rapporten en onderzoeken 

openbaar te maken; dringt er bij de EIB op aan passende zorgvuldigheid te betrachten, 

door jaarlijkse verslagen per land te verlangen, de uiteindelijke gerechtigden te traceren 

en de verrekenprijzen te controleren om de transparantie van haar investeringen te 

waarborgen en belastingontduiking en belastingontwijking te voorkomen; 

o 



 

 

o     o 

17. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en 

de regeringen en parlementen van de lidstaten. 

 

 


