
Confédération Européenne des Syndicats Indépendants 
European Confederation of Independent Trade Unions  Confederazione Europea dei Sindacati Indipendenti 

Europäische Union unabhängiger Gewerkschaften  Confederación Europea de Sindicatos Independientes 
 

Avenue de la Joyeuse Entrée 1-5, B-1040 Bruxelles  Tel. +32.(0)2.282.18.70  Fax. +32.(0)2.282.18.71 

Internet: http://www.cesi.org  email: info@cesi.org 

 

 

 

 

 

Europese Confederatie van onafhankelijke vakbonden 

(CESI) 

 

 

Positie 

 

 

Innen wat verschuldigd is:  

voor eerlijke en efficiënte fiscale systemen in Europa 

 

 

 

 

Auteur: Trade Council ‘Central Administration and Finances’ (ACF); CESI Presidium 

 

 

 

 

 

 

 

 

NL                               Brussel, 2015  

mailto:info@cesi.org


Confédération Européenne des Syndicats Indépendants 
European Confederation of Independent Trade Unions  Confederazione Europea dei Sindacati Indipendenti 

Europäische Union unabhängiger Gewerkschaften  Confederación Europea de Sindicatos Independientes 
 

Avenue de la Joyeuse Entrée 1-5, B-1040 Bruxelles  Tel. +32.(0)2.282.18.70  Fax. +32.(0)2.282.18.71 

Internet: http://www.cesi.org  email: info@cesi.org 

 

  
 
 
 

 

 

 

2 

Ons huidige economische systeem heeft te maken met drie belangrijke uitdagingen: 
klimaatsverandering, toenemende ongelijkheid en financiële instabiliteit. De Europese Unie 
zoekt daarom naar oplossingen om het welzijn van haar volkeren te herstellen, zoals bepaald 
in artikel 3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU), welzijn dat vooral heeft 
geleden onder jaren van economische en sociale crisis. 

Belastingfraude en belastingontduiking zijn direct gekoppeld aan een toenemende 
ongelijkheid en financiële instabiliteit. Ook zijn ze in tegenspraak met artikel 3 van het VEU, 
waarin staat dat de EU de economische, sociale en territoriale cohesie en solidariteit tussen 
lidstaten bevordert. 

Belastingfraude en -ontduiking, iets wat we eigenlijk fiscale delicten zouden moeten 
noemen, zijn schadelijk voor de financiering van fundamentele overheidsdiensten voor het 
algemeen belang. Fiscale delicten dragen niet alleen bij aan een tekort aan middelen in het 
openbaar bestuur, ze ondermijnen tevens de eerlijke verdeling van lasten tussen 
belastingbetalers en belemmeren de noodzakelijke herverdelende functie van 
belastinginning, wat leidt tot een afbraak van het sociale contract dat alle burgers bindt – 
van welgestelden tot mensen met grotere financiële moeilijkheden / of: rijk en arm. 

Sterker nog, sinds 2008 hebben veel EU-lidstaten in plaats van te investeren in 
belastingdiensten, om deze in staat te stellen alle verschuldigde belastingen effectief te 
innen, drastisch bezuinigd op hun publieke diensten, het aantal werknemers verminderd en 
het salaris van de overblijvende werknemers verlaagd. CESI is van mening dat 
bezuinigingsmaatregelen contraproductief zijn en dat het investeren in belastingdiensten en, 
in lijn daarmee, in de arbeidsomstandigheden van belastinginspecteurs een positieve impact 
heeft op de efficiëntie van belastingdiensten en bijgevolg ook op hun strijd tegen om 
belastingfraude en -ontduiking. 

CESI is met een stellingname (position paper) in 20111 begonnen met een 
bewustwordingsproces inzake de uitdagingen op het gebied van fiscale rechtvaardigheid en 
in 2012 heeft de Europese Commissie een ambitieus Actieplan ter versterking van de strijd 
tegen belastingfraude en belastingontduiking2 gepubliceerd, waarmee blijk werd gegeven van 
een eerste inspanning om op EU-niveau een gecoördineerde strijd tegen fiscale delicten te 
gaan voeren. 

Ondanks toenemende erkenning van het belang van het onderwerp3, is het werk op EU-
niveau de afgelopen drie jaar niet veel verder gekomen. Ondanks schadelijke effecten voor 

                                                           
1 Towards More Efficiency and Fairness in Taxation in Europe, Romain Wolff, CESI, 2011. 
2 COM(2012) 722 final. 
3 Bijvoorbeeld d.m.v. recente politieke ontwikkelingen zoals de oprichting van een platform voor goed fiscaal 
bestuur, van een Bijzondere Commissie vaststellingsovereenkomsten en andere maatregelen van vergelijkbare 
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de interne markt en de toenemende Europeanisering van economisch beleid door middel 
van het Europees semester en het Europese economische bestuurskader die het gevolg 
waren van de recente economische en financiële crisis, heeft de Europese Unie met het 
welbekende excuus van een gebrek aan bevoegdheden feitelijk nog altijd geweigerd om de 
uitdagingen van oneerlijke belastingconcurrentie aan te pakken. Tussentijds is het voortouw 
genomen door de G20 en de OESO, met het project Base Erosion Profit Shifting (BEPS). 

Europese landen delen dezelfde uitdagingen, bovenal de behoefte aan overheidsfinanciering 
die niet negatief beïnvloed zou mogen worden op de rug van belastingbetalende 
werknemers. Om de nationale schulden te verlagen en hoogstaande openbare diensten te 
kunnen blijven garanderen, moeten EU-lidstaten en hun belastingdiensten in de gehele EU 
innen wat verschuldigd is. 

Europeanen willen fiscale rechtvaardigheid. 

De onderstaande actiepunten schetsen concrete aanbevelingen om verder te komen in de 
strijd tegen belastingfraude en belastingontduiking op EU-niveau. 

 

1. Strijd tegen belastingfraude en -ontduiking: politieke wil is nodig om concrete 
maatregelen te implementeren 

a. Transparantie 

 Implementatie van de automatische gegevensuitwisseling waaronder de 
vrijgave van uiteindelijk gerechtigden, zoals bepaald in de onlangs 
gereviseerde Spaarrenterichtlijn.4Voor een dergelijke gegevensuitwisseling 
moeten de benodigde arbeidskrachten aangeworven worden zonder dat dit 
ten koste gaat van de andere belastingdiensten. 

 Uitbreiding van de verplichting tot financiële rapportering per land tot alle 
sectoren en tot grotere ondernemingen, zoals de EU heeft gedaan voor de 
banken, door de limiet van het zakencijfer te verlagen tot 750 miljoen euro 
vanaf 2016.5 Dit is een voorwaarde om transparantie te garanderen. Een 
dergelijke rapportering stelt belastingdiensten in staat om te begrijpen waar 
economische activiteiten gelokaliseerd zijn en deze te controleren, ze 
dientengevolge te belasten en om onwettige verrekenprijzen te voorkomen.  

                                                                                                                                                                                              
aard of met vergelijkbaar effect in het Europees Parlement en het pakket fiscale transparantiemaatregelen dat 
dit jaar door de Europese Commissie is gepresenteerd. 
4 Richtlijn van de Raad 2014/48/EU van 24 maart 2014 als amendement op Richtlijn 2003/48/EC over 
belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling. 
5 Verordening en Richtlijn kapitaalvereisten – VKV/RKV IV. 
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 Verplichting van de EU-lidstaten om transparant te zijn en informatie te delen 
over tax rulings. 

 Duidelijk onderscheid of scheiding tussen boekhoudcontroles, 
boekhoudactiviteiten en belastingadviesdiensten. De entiteit die de 
rekeningen van een groot bedrijf juridisch valideert zou niet tegelijkertijd 
fiscaal advies mogen geven. 

 Invoering van een fiscaal label (zoals het milieulabel) voor ondernemingen 
die hun fiscale verplichtingen nakomen. 

b. Aangiftes eenvoudiger maken 

 Vereenvoudiging van aangiftes op EU-niveau door middel van een 
harmonisatie van sjablonen. Deze vereenvoudiging mag niet tot gevolg hebben 
dat belastingdiensten over te weinig informatie beschikken om op een 
efficiënte wijze aan data-mining te doen. 

 Oprichting van één loket om formele procedures in te dienen (implementatie 
voor de digitale economie voorzien in 2015). 

c. Coördinatie en samenwerking 

 Deblokkering van de CCCTB-richtlijn6 (Common Consolidated Corporation Tax 
Base - Gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de 
vennootschapsbelasting) om beperkingen op te leggen aan fiscale dumpingen 
die in de kaart spelen van grote multinationale bedrijven. Met een 
enkelvoudige heffingsgrondslag zou winst eenmaal belast worden en zullen de 
geconsolideerde belastbare winsten van de groep verdeeld worden onder de 
individuele bedrijven. 

 Het volgen van de aanbeveling van de EU voor de oprichting van een 
Algemene anti-misbruikregel (General Anti-Abuse Rule – GAAR)7. Dit zou 
een maatregel kunnen zijn tegen agressieve fiscale planningspraktijken die 
buiten het bereik vallen van specifieke anti-ontwijkingsregels en maakt de 
strijd tegen agressieve fiscale planning op EU-niveau samenhangender. 

 Opstellen van gemeenschappelijke criteria voor de definitie van een 
'fiscale domicilie of vestigingsplaats' om valse fiscale uitwijkingen te 
voorkomen. 

                                                           
6 Gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting, COM(2011) 121/4, 
16 maart 2011. 
7 COM (2012)8806 eindversie. 
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 Vaststellen van gemeenschappelijke criteria voor het opstellen van een 
Europese zwarte lijst die gebruikt kan worden door de financiële instellingen 
van de EU en met name de Europese Investeringsbank, bij het toewijzen van 
leningen en financieringen. Criteria zouden gebaseerd kunnen zijn op de 
Gedragscode inzake de belastingregeling voor ondernemingen, waarin 
gerefereerd wordt aan: 

o een effectief heffingspercentage dat aanmerkelijk lager is dan het 
algemene heffingspercentage in het betrokken land; 

o belastingvoordelen uitsluitend voor niet-inwoners; 

o fiscale stimulerende maatregelen voor activiteiten die geïsoleerd zijn 
van de binnenlandse economie en die daardoor geen effect hebben op 
de nationale heffingsgrondslag; 

o het verlenen van fiscale voordelen, zelfs bij afwezigheid van 
daadwerkelijke economische activiteit; 

o het afwijken van internationaal geaccepteerde regels voor de basis 
voor winstbepaling van bedrijven in een multinationale groep, met 
name regels inzake verrekenprijzen die zijn goedgekeurd door de 
OESO; 

o een gebrek aan transparantie. 

 Vaststellen van gemeenschappelijke criteria voor een geharmoniseerde 
lijst van belastingparadijzen. 

d. Controles en sancties 

 Bevordering van echte, fysieke controles door belasting- en 
douanediensten als het beste instrument ter detectie en bestrijding van 
fraude. Inderdaad, er kan niet verwacht worden dat bedrijven voldoen aan de 
regels zonder passende controles en sancties. Regelmatige controle van zowel 
kleine als grote bedrijven voorkomt dat belastingdiensten gezien worden als 
straffende organisaties, terwijl ze oorspronkelijk alleen maar een 
toezichthoudende instantie zijn. 

 Mogelijkheid voor belastinginstanties om toegang te krijgen tot alle 
relevante informatie die ze nodig hebben om hun werk uit te voeren terwijl 
ze, uiteraard, voldoen aan de hoge eisen ten aanzien van 
gegevensbescherming jegens het publiek. 
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 Erkenning van belastingfraude en belastingontwijking als delicten of 
misdaden, in plaats van het goed te praten en het af te doen als 'het zoeken 
van de minst belaste weg'. 

 Verlenging van verjaringstermijnen om juridische procedures mogelijk te 
maken (stuiting van de verjaring). 

 Opstellen en afdwingen van uniforme sancties om naleving door niet 
meewerkende rechtsgebiedenin derde landen te versterken, zoals inhouden 
van belastingen, ontzegging van aftrekposten, herziening van bepalingen uit 
belastingverdragen, fiscale transparantie als bindende voorwaarde voor hulp, 
financiering en leningen en, als laatste redmiddel, het opschorten van 
financiële relaties. 

 

2. BTW: meer samenwerking op EU-niveau is nodig 

 Efficiëntere, globalere en meer gecoördineerde bestrijding van de BTW-
carrousel, bijvoorbeeld door toepassing van een systeem van uitstel van de 
BTW-inning (mechanisme van verlegging van de BTW-heffing of het 
zogenaamde “reverse charge”-systeem). 

 Versterking van de relaties tussen belastingdiensten en belastingplichtige 
bedrijven (bv. via een stakeholdersforum). 

 Delen van informatie over fraude op EU-niveau om controles eenvoudiger 
te maken (bv. door het evalueren van belastingplichtigen na een 
boekhoudcontrole). Eurofisc zou hierbij overwogen kunnen worden als een 
relevant implementatieplatform. 

 Ontwikkeling van betere registratie-instrumenten om geldstromen 
effectiever te kunnen traceren. 

 Opstellen van een Sociale netwerkanalyse (SNA) voor een dynamische, 
geautomatiseerde en doelgerichte uitwisseling van informatie, gebaseerd op 
de risico-informatie van Eurofisc. 
 

3. Douane 

 Noodzaak van invoering van uniforme werkmethoden (bijvoorbeeld eenzelfde 
percentage van het aantal te controleren containers) in alle Lidstaten en 
havens ten einde een ‘race to the bottom’ te vermijden. 
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4. De prestaties van belastingdiensten: het verbeteren van arbeidsomstandigheden 
helpt bij het behalen van een betere efficiëntie 

a. Capaciteiten voor actie bij belastingdiensten 

 Verhoging van investeringen in belastingdiensten in zowel mankracht als 
materiële middelen. 

 Versterking van de samenwerking tussen de besturen zowel op nationaal 
als op EU-niveau (bv. het delen van goede en slechte praktijkervaringen). 

 De ontwikkeling van een opleidingsprogramma voor werknemers van 
belastingdiensten om hun andere fiscale regimes te leren begrijpen en 
relevante wettelijke ontwikkelingen te laten volgen. 

 Uitsluiten van het uitbesteden van activiteiten en het stimuleren van 
regelmatige controles. De verantwoordelijkheid moet altijd liggen bij het 
openbaar bestuur. 

 Uitsluiten van politieke druk op de werknemers van belastingdiensten 
door middel van de oprichting van een beroeps- of bemiddelingsprocedure 
waarbij eventuele druk gerapporteerd kan worden. 

b. Relatie tussen belastingdiensten en belastingplichtigen 

 Het vereenvoudigen van de fiscale wetgeving voor belastingplichtigen en 
belastingcontroleurs, om de mogelijkheden voor grote multinationale 
bedrijven uit te sluiten om misbruik te maken van tekortkomingen in 
belastingsystemen. 

 Pleiten voor stabiel en duurzaam fiscaal beleid om het vertrouwen van de 
belastingplichtigen te vergroten. 

c. Anticiperen op veranderingen 

 Anticiperen op de komende demografische veroudering bij 
belastingdiensten door het opstellen van aantrekkelijke sollicitatieprocedures 
en generatieoverschrijdende opleidingsprogramma's die effectieve 
kennisoverdracht mogelijk maken, zonder het aantal werknemers te 
verminderen. 

 Het vastleggen van aangepaste werktijdafspraken met speciale aandacht 
voor georganiseerd en overlegd telewerken. 

 

mailto:info@cesi.org


Confédération Européenne des Syndicats Indépendants 
European Confederation of Independent Trade Unions  Confederazione Europea dei Sindacati Indipendenti 

Europäische Union unabhängiger Gewerkschaften  Confederación Europea de Sindicatos Independientes 
 

Avenue de la Joyeuse Entrée 1-5, B-1040 Bruxelles  Tel. +32.(0)2.282.18.70  Fax. +32.(0)2.282.18.71 

Internet: http://www.cesi.org  email: info@cesi.org 

 

  
 
 
 

 

 

 

8 

5. Fiscale rechtvaardigheid: voor een nieuw sociaal contract moeten eerlijke en 
acceptabele oplossingen gevonden worden 

 Het voorkomen van een neerwaartse spiraal als gevolg van oneerlijke 
fiscale concurrentie. De overgang naar een laag belastingtarief voor 
bedrijven dat bedrijfswinsten bevoordeelt ten koste van overheidsinkomsten 
is onaanvaardbaar. 

 Vereenvoudiging van belastingsystemen zodat deze transparanter, 
eenvoudiger te begrijpen en vrij zijn van onnodige afwijkingen en 
aftrekposten. Zo'n vereenvoudiging mag nooit uitgevoerd worden ten koste 
van de belastingdiensten, door arbeidsplaatsen te schrappen. 

 De financiële sector laten bijdragen aan de algemene inspanning om de 
overheidsfinanciën te herstellen. Fiscaal beleid moet zich gelijklopend met 
de economie ontwikkelen, ten eerste om de geldstromen te reguleren en ten 
tweede om een eerlijker belastingsysteem te garanderen. Daarom moet er 
nieuw leven worden geblazen in het debat over de belasting op financiële 
transacties (Financial Transaction Tax – FTT). Het invoeren van deze 
belasting moet één van de prioriteiten van de Commissie Juncker zijn. 

 Prioriteit aan directe en progressieve belastingen, eerlijker dan indirecte 
belastingen. 

 Het belasten van speculatieve winsten (bijvoorbeeld op de beurs) 

 Behoud van een progressief belastingsysteem op inkomens en uit 
vermogen eerder dan een verhoging van indirecte belastingen 

 Hervatting van de discussie over een minimum aan fiscale coördinatie van 
vennootschapsbelastingen op EU-niveau, zoals nu reeds het geval is voor de 
BTW. Een dergelijke harmonisatie mag niet ten koste gaan van de financiering 
van overheidsdiensten. 

 

In februari 2015 heeft het Europees Parlement besloten een 'Bijzondere Commissie Tax 
Rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect' in het leven 
te roepen, met het mandaat om praktijken inzake vaststellingsovereenkomsten in de EU-
lidstaten sinds 1 januari 1991 te onderzoeken.8 De Europese Commissie heeft, als onderdeel 
van haar agenda, op 18 maart 2015 tevens een fiscaal transparantiepakket gepresenteerd, 
waarbij onder andere een voorstel gedaan wordt voor het invoeren van de automatische 
uitwisseling van informatie tussen EU-lidstaten in hun vaststellingsovereenkomsten en een 
                                                           
8 Meer informatie beschikbaar via: http://www.europarl.europa.eu/committees/nl/taxe/home.html.  
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herziening van de Gedragscode inzake de belastingregeling voor ondernemingen.9 De twee 
juridische voorstellen van dit pakket worden ingediend voor consultatie bij het Europees 
Parlement  en bij de Raad voor aanname. De EU-lidstaten moeten hier naar verwachting eind 
2015 overeenstemming over bereiken. Verder is gepland dat voor de zomer van dit jaar de 
Europese Commissie een Actieplan voor belastingen voor ondernemingen zal presenteren. 

 

Hoewel dit positieve signalen zijn voor de burgers van de EU en belastingdiensten, is er nog 
een lange weg te gaan. CESI roept daarom op tot verdere maatregelen om het vertrouwen in 
fiscale rechtvaardigheid en gerechtigheid te herstellen. Eerlijke belastingsystemen zijn een 
onderdeel van het Europees sociaal model, gebaseerd op een sociaal contract tussen 
belastingbetalers. Door middel van belastingfraude wordt echter de grootste geldroof van de 
eeuw uitgevoerd met 'papieren wapens'. Toch zijn we niet allemaal gelijk als het gaat om 
belastingfraude en belastingontduiking. Sommigen zijn beter gewapend dan anderen en hun 
wapens, zonder vergunning, zijn niet altijd duidelijk zichtbaar. De duurzaamheid van het 
sociale contract met burgers die eerlijk bijdragen staat daarom op het spel. 

 

CESI nodigt daarom alle belanghebbenden uit die betrokken zijn bij de invoering van fiscaal 
beleid op EU-niveau, om alle praktische aanbevelingen in deze resolutie in overweging te 
nemen. Leden van CESI, waaronder vertegenwoordigers van ambtenaren van 
belastingdiensten, zullen ter beschikking staan om deze voorstellen uit te werken en om 
informatie en ideeën uit te wisselen. 

                                                           
9 Combating corporate tax avoidance: Commission presents Tax Transparency Package (Het bestrijden van 
belastingontwijking door bedrijven: Commissie presenteert fiscaal transparantiepakket), Europese Commissie 
- Persbericht, 18 maart 2015. 
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