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UFE – Europese Unie van vakbonden werkzaam binnen Financiën 
CESI – Europese Confederatie van Onafhankelijke vakbonden  

 
 

Gezamenlijk standpunt UFE - CESI 
m.b.t. het Actieplan van de Europese Commissie ter versterking van de 

strijd tegen belastingfraude en belastingontduiking 
 
 
 
Op 26 februari 2013 vond te Brussel een gemeenschappelijke vergadering plaats van 
vertegenwoordigers van zowel UFE als CESI met het doel een gezamenlijk standpunt te 
bepalen met betrekking tot de mededeling van de Commissie aan het Europese Parlement 
en de Raad [COM(2012)  722 final]. Na de belangrijkste punten van het actieplan besproken 
te hebben, hebben de vertegenwoordigers volgende punten weerhouden: 
 

Het doel van de administratieve vereenvoudiging dient de verbetering van de 
openbare dienstverlening te zijn en niet een personeelsvermindering binnen de 

belastingdiensten 

Vereenvoudiging van de belastingwetgeving en de administratieve procedures [Inleiding] 

De afgevaardigden van beide vakorganisaties hebben twijfels m.b.t. de wil om “de kosten te 
verlagen en de belastingstelsels minder complex te maken, zowel voor de belastingplichtigen 
als de belastingdiensten”. Zij kunnen zich vinden in maatregelen die leiden tot technische 
vereenvoudigingen op nationale basis voor zover dit niet leidt tot personeelsverminderingen 
in de belastingdiensten maar leidt tot een betere dienstverlening aan de gebruikers en om 
een betere inning van de belastingen na te streven. Daarbij dient een rechtvaardige belasting 
tussen belastingplichtigen gegarandeerd te worden, inzonderheid door een zeker evenwicht 
inzake belastingtarief tussen vennootschappen en natuurlijke personen te verkrijgen. 
Aangezien het actieplan niets zegt over het personeelsbeleid, willen de afgevaardigden van 
de vakbonden onderlijnen dat fiscale fraude efficiënt bestrijden enkel kan verzekerd worden 
wanneer voldoende, goed gevormde en behoorlijk betaalde personeelsleden worden ingezet 
en voldoende controles op het terrein worden uitgevoerd. 

 

Absolute prioriteit in de strijd tegen BTW fraude 

Strijd tegen BTW fraude [4, 5 and 26] 

De afgevaardigden zijn verbaasd dat voor problemen die al jaren, zoniet decennia, bestaan 
(bijv. carrousel fraude) nog geen adequate en definitieve oplossingen werden gevonden. Dat 
is het geval voor de ‘verleggingsregeling’ dat als een optie in een voetnoot in het actieplan 
werd opgenomen. Daarom vragen de afgevaardigden dat de Commissie een absolute 
prioriteit geeft aan de strijd tegen BTW fraude, een belangrijke indirecte belasting om het 
evenwicht in de nationale budgetten te vrijwaren. Anderzijds dient Eurofisc uitgebreid te 
worden naar alle soorten belastingen. 
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Voor een ambitieuzer standpunt door de Europese Unie dan dit van de G20 of de 
OESO 

schadelijke belastingregelingen voor ondernemingen [10] 

M.b.t. dit punt betreuren de afgevaardigden de voorzichtige wijze, ja zelfs de zeer zwakke 
wijze, waarop de Commissie zich uitdrukt over praktijken die tot doel hebben om op 
aanzienlijke wijze de belastingsdruk van bedrijven te verminderen. Waarom enkel reageren 
als de gedragscode niet wordt gerespecteerd ? De G20 en de OESO eisen meer concrete 
en determinerende maatregelen, inzonderheid wat betreft het uithollen van de 
belastingsgrondslag voor bedrijven en de voorafgaande beslissingen (rulings). Dienen we 
nog toe te lichten dat fiscale spitstechnologie toegepast door bedrijven leidt tot een ernstige 
concurrentieverstoring tussen de landen van de EU. De afgevaardigden van de UFE en 
CESI spreken zich dus duidelijk uit voor het respecteren van de fundamentele principes van 
de Europese Unie en tegen de agressieve fiscale planning door bedrijven. Bovendien 
geloven zij dat een dubbele niet heffing zijn plaats niet heeft in een Europese economische 
en fiscale Unie. 

 

Waarom een Europees fiscaal identificatienummer ? 

Het Europese fiscaal identificatienummer” (TIN) [11 and 22] 

Alhoewel een Europees fiscaal identificatienummer zinvol kan zijn inzake de uitwisseling van 
informatie inzake indirecte belastingen is dit niet nieuw inzake BTW: bedrijven die 
grensoverschrijdend zaken doen, maken nu reeds gebruik van intracommunautaire BTW-
nummers. Na gediscussieerd te hebben rond dit thema zijn de afgevaardigden overeen 
gekomen dat bijkomende uitleg dient gevraagd te worden betreffende het specifieke doel van 
deze maatregel. Is het werkelijk noodzakelijk om een bijkomend fiscaal nummer toe te 
kennen ? Is het TIN-nummer een bijkomend nummer of zal het huidig nummer vervangen ? 
Zal het nieuw TIN-nummer een identiek nummer worden dat gebruikt wordt voor alle directe 
en indirecte belastingen en douanerechten ? Wat is de juiste reden van het invoeren van een 
TIN-nummer ? De afgevaardigden benadrukken dat een Europees fiscaal 
identifcatienummer tot doel moet hebben de administratieve taken efficiënter te kunnen 
uitvoeren en niet mag leiden tot bijkomende administratieve lasten. Teneinde antwoorden te 
krijgen op deze vragen, vragen de afgevaardigden van UFE en CESI gehoord te worden 
door de personen verantwoordelijk voor dit dossier binnen de Europese Commissie en/of het 
Europees Parlement. 

 

Een verbeterd risicobeheer zal nooit fiscale controles uitgevoerd door fiscale 
controleurs kunnen vervangen 

EU BTW forum, Platform voor een goed fiscaal bestuur en een Europese Code voor de 
belastingplichtigen [6, 9, 17 and 25] 

De afgevaardigden van UFE en CESI verwelkomen de oprichting van een platform waar 
vertegenwoordigers van bedrijven en belastingdiensten kunnen in dialoog kunnen gaan. 
Maar zij zijn ook de mening toegedaan dat vakbondsvertegenwoordigers van de Europese 
belastingdiensten moeten kunnen deelnemen in deze debatten. Hetzelfde geldt voor het 
platform voor een goed fiscaal bestuur waar vakbondsvertegenwoordigers kunnen bijdragen 
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tot de opstelling van verslagen bijvoorbeeld betreffende agressieve fiscale planning . 

 

Ondanks de vaststelling dat de afgevaardigden het nut van een code voor de 
belastingplichtigen die goede administratieve praktijken bevat als een 
communicatiewerkmiddel tussen belastingbetalers en hun administraties inziet, betwijfelen 
ze het nut en de echte waarde van dergelijk instrument in de dagdagelijkse praktijk. Zij 
geloven dat een verbeterd risicobeheer nooit in staat zal zijn om belastingcontroles door 
controleagenten te vervangen. 

 

Conclusie 

De afgevaardigden van UFE en CESI stellen vast dat de Europese Commissie een zeker wil 
vertoont om belastingfraude en ontwijking te bestrijden. Maar de inhoud van het actieplan is 
zwak en twijfelachtig, praktisch onvoldoende. Gelet op de budgettaire tekorten en de 
schuldgraad van de Europese lidstaten maar ook belastinggelijkheid en rechtvaardigheid in 
overweging nemend dienen onmiddellijk, drastische en concrete maatregelen getroffen 
worden. 

De vakbondsafgevaardigden van UFE en CESI, welke het personeel dat werkzaam is binnen 
de Europese belastingdiensten vertegenwoordigen, zijn beschikbaar om hun ervaringen te 
delen met de besluitvormers die deze dossiers in de Europese instellingen beheren met als 
doel een permanente versterking van de strijd tegen fiscale fraude en een verbeteringen van 
de dienstverlening aan burgers maar ook van de werkomstandigheden van het personeel. 

 

 

 

CESI 

De Europese Confederatie van Onafhankelijke vakbonden (CESI) is een Europese 
organisatie die leden omvat uit de lidstaten van de Europese Gemeenschap alsook uit 
landen in het proces van toetreding. De Politiek neutrale CESI vertegenwoordigt enkele 
miljoenen aangeslotenen en promoot de beste werk- en levensomstandigheden evenals 
een verbetering van de Europese sociale dimensie 

UFE 

De Europese Unie van vakbonden werkzaam binnen Financiën vertegenwoordigt de 
belangen van personeel tewerkgesteld in Europese belasting- en douaneadministraties. Zij 
telt meer dan 400.000 leden via 40 vakbonden uit 20 verschillende landen. 

 


