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Voornaamste resultaten van de Raadszitting 

De Raad heeft gedebatteerd over verslagen van de Commissie en de ECB over de voortgang die 
Litouwen en Slovenië inzake de convergentiecriteria op het gebied van de Europese economische 
en monetaire Unie hebben gemaakt. De verslagen, en een voorstel dat Slovenië in staat moet stellen 
per 1 januari 2007 op de euro over te schakelen, zullen in een Raadszitting in de marge van de 
Europese Raad op 15 en 16 juni aan de staatshoofden en regeringsleiders worden voorgelegd. 

De Raad heeft ingestemd met de verlenging van de regelingen tot heffing van BTW op het verlenen 
van e-commercediensten door derde landen, en verder te werken aan de andere elementen van een 
pakket BTW-maatregelen met het oog op het bereiken van een algeheel akkoord eind dit jaar. 

Hij heeft ook de nieuwe vereisten inzake kapitaaltoereikendheid voor banken en 
beleggingsondernemingen goedgekeurd, die moeten leiden tot financiële stabiliteit en meer 
vertrouwen in het financiële systeem. 
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 � Wanneer de Raad verklaringen, conclusies of resoluties heeft aangenomen, wordt dat in de titel van het 

betrokken punt vermeld. De aangenomen teksten staan tussen aanhalingstekens. 
 � De documenten waarvan het nummer in de tekst wordt genoemd, staan op de internetsite van de Raad 

http://www.consilium.europa.eu. 
 � Besluiten ten aanzien waarvan verklaringen voor de Raadsnotulen zijn afgelegd die beschikbaar zijn voor 

het publiek, zijn aangegeven met een asterisk; de tekst van de verklaringen staat op de bovengenoemde 
internetsite van de Raad en is ook verkrijgbaar bij de Persdienst. 

 
9831/06 (Presse 154) 3 

 NL 

INHOUD1 

DEELNEMERS.................................................................................................................................. 5 

BESPROKEN PUNTEN 

UITBREIDING VAN DE EUROZONE - VERSLAGEN OVER LITOUWEN EN 
SLOVENIË .......................................................................................................................................... 7 

INFORMATIE OVER DE EUROGROEP.......................................................................................... 8 

BELASTINGEN .................................................................................................................................. 9 

– BTW - Plaats waar diensten worden verricht, vereenvoudigde verplichtingen voor 
ondernemingen, e-handel............................................................................................................ 9 

– Bestrijding van belastingfraude ................................................................................................ 10 

– Gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de 
vennootschapsbelasting ............................................................................................................ 11 

– Gedragscode inzake schadelijke belastingconcurrentie ........................................................... 11 

DIALOOG MET DE VERENIGDE STATEN OVER ECONOMISCHE KWESTIES................... 12 

DIVERSEN........................................................................................................................................ 12 

– Statistieken................................................................................................................................ 12 

– International Accounting Standards Board............................................................................... 12 

GEBEURTENISSEN IN DE MARGE VAN DE RAAD ................................................................. 12 

– Europese Investeringsbank ....................................................................................................... 12 

ANDERE GOEDGEKEURDE PUNTEN 

ECONOMISCHE EN FINANCIËLE ZAKEN 

– Kapitaalvereisten voor banken en beleggingsondernemingen*............................................................................. 14 



 7.VI.2006 

 
9831/06 (Presse 154) 4 

 NL 

GEMEENSCHAPPELIJK BUITENLANDS EN VEILIGHEIDSBELEID 

– Waarnemingsmissie van de EU in Atjeh (Indonesië ) ........................................................................................... 14 

– Veiligheid van personeel dat wordt ingezet in operaties buiten de Europese Unie ............................................... 15 

TRANSPARANTIE 

– Toegang van het publiek tot documenten.............................................................................................................. 15 



 7.VI.2006 

 
9831/06 (Presse 154) 5 

 NL 

DEELNEMERS 

De regeringen van de lidstaten en de Europese Commissie waren als volgt vertegenwoordigd: 

België 
de heer Hervé JAMAR staatssecretaris voor Modernisering van de Financiën en 

de Strijd tegen de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de 
minister van Financiën 

Tsjechische Republiek 
de heer Tomáš PROUZA vice-minister van Financiën 

Denemarken: 
de heer Claus GRUBE permanent vertegenwoordiger 

Duitsland: 
de heer Peer STEINBRÜCK minister van Financiën 

Estland: 
de heer Aivar SÕERD minister van Financiën 

Griekenland: 
de heer Georgios ALOGOSKOUFIS minister van Economische Zaken en Financiën 

Spanje: 
de heer Pedro SOLBES MIRA tweede vice-minister-president en minister van 

Economische Zaken en Financiën 
Frankrijk: 
De heer Pierre SELLAL permanent vertegenwoordiger 

Ierland: 
de heer Brian COWEN minister van Financiën 

Italië 
de heer Tommaso PADOA-SCHIOPPA minister van Economische Zaken en Financiën 

Cyprus: 
de heer Michalis SARRIS minister van Financiën 

Letland: 
de heer Oskars SPURDZIĥŠ minister van Financiën 

Litouwen: 
de heer Zigmantas BALČYTIS waarnemend minister-president en minister van Financiën 

Luxemburg: 
de heer Jeannot KRECKÉ minister van Economische Zaken, Buitenlandse Handel en 

Sport 

Hongarije: 
de heer János VERES minister van Financiën 

Malta: 
de heer Lawrence GONZI minister-president en minister van Financiën 

Nederland: 
de heer Gerrit ZALM vice-minister-president, minister van Financiën 

Oostenrijk: 
de heer Karl-Heinz GRASSER minister van Financiën 

Polen: 
de heer Jaroslaw PIETRAS staatssecretaris, ministerie van Financiën 

Portugal: 
de heer Emanuel AUGUSTO SANTOS toegevoegd staatssecretaris van Begroting 

Slovenië: 
de heer Andrej BAJUK minister van Financiën 
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Slowakije: 
de heer Vladimír TVAROŠKA staatssecretaris, ministerie van Financiën 

Finland: 
de heer Eero HEINÄLUOMA vice-minister-president, minister van Financiën 

Zweden: 
de heer Pär NUDER minister van Financiën 

Verenigd Koninkrijk 
de heer Gordon BROWN minister van Financiën (Chancellor of the Exchequer) 

 

Commissie: 
de heer Joaquín ALMUNIA lid 
de heer László KOVÁCS lid 
de heer Charlie McCREEVY lid 

 

Andere deelnemers: 
de heer Lucas PAPADEMOS vice-president van de Europese Centrale Bank 
de heer Philippe MAYSTADT president van de Europese Investeringsbank 
de heer Xavier MUSCA voorzitter van het Economisch en Financieel Comité 
de heer Joe GRICE voorzitter van het Comité van Economische Politiek 

 

De regeringen van de toetredende Staten waren als volgt vertegenwoordigd: 

Bulgarije: 
de heer Plamen Vassiler ORESHARSKI minister van Financiën 

Roemenië: 
de heer Sebstian VLĂDESCU minister van Financiën 
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BESPROKEN PUNTEN 

UITBREIDING VAN DE EUROZONE - VERSLAGEN OVER LITOUWEN EN SLOVENIË 

De Raad heeft gedebatteerd over: 

• de verslagen van de Commissie en de Europese Centrale Bank over het voldoen door Slovenië 
en Litouwen aan de convergentiecriteria en aan hun verplichtingen met het oog op de 
totstandbrenging van de Economische en Monetaire Unie; 

• een voorstel dat Slovenië in staat moet stellen vanaf 1 januari 2007 toe te treden tot de eurozone. 

Het voorzitterschap zal over de resultaten van de besprekingen in de Raad rapporteren aan de 
staatshoofden en regeringsleiders in een Raadszitting in de marge van de Europese Raad op 15 en 
16 juni. 

In dat verslag constateert de Commissie het volgende: 

–  Slovenië heeft een hoge mate van duurzame convergentie bereikt. Het voorstel voor een besluit 
van de Raad zal Slovenië in staat stellen per 1 januari 2007 op de euro over te schakelen, doordat 
de zogenaamde derogatie wordt ingetrokken; 

– Litouwen heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt op weg naar een hoge mate van duurzame 
convergentie doordat het de convergentiecriteria begrotingssituatie van de overheid, 
wisselkoersstabiliteit en langetermijnrente heeft gehaald, maar voldoet nog niet aan het criterium 
prijsstabiliteit. De Commissie constateert dat de twaalfmaandelijkse gemiddelde inflatie in 
Litouwen sinds april 2005 boven de referentiewaarde 1 ligt en daar de komende maanden 
waarschijnlijk niet onder zal zakken. 

De Commissie en de ECB moeten in oktober hun tweejaarlijkse convergentieverslagen indienen, als 
vereist bij artikel 122, lid 2, van het Verdrag. De verzoeken van Slovenië en Litouwen voor een 
eerdere beoordeling moeten hen voldoende tijd bieden om zich voor te bereiden op de invoering 
van de euro op 1 januari 2007, mocht er een besluit vallen dat hun daartoe groen licht geeft. 

                                                 

1 de referentiewaarde wordt als volgt berekend: de gemiddelde inflatie in de drie best 
presterende lidstaten plus 1,5 procentpunt. 
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Voor het - eveneens op artikel 122, lid 2, gebaseerde - voorstel dat Slovenië in staat moet stellen lid 
te worden van de eurozone, moet de Raad in voorkomend geval met gekwalificeerde meerderheid, 
na raadpleging van het Europees Parlement en na bespreking in een zitting van de Raad in de 
samenstelling van de staatshoofden/regeringsleiders, een besluit nemen.  

Twaalf van de 25 lidstaten van de EU hebben thans de euro als munt: België, Duitsland, 
Griekenland, Spanje, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Portugal, Oostenrijk en 
Finland. In alle twaalf de landen werden op 1 januari 2002 eurobiljetten en euromunten ingevoerd. 

Volgens het Commissievoorstel zal Slovenië, als eerste van de tien lidstaten die op 1 mei 2004 lid 
van de EU werden, op de euro overschakelen. 

INFORMATIE OVER DE EUROGROEP 

De Raad werd door de voorzitter van de eurogroep in het kort bijgepraat over de bijeenkomst van 
die groep op 6 juni. 
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BELASTINGEN 

– BTW - Plaats waar diensten worden verricht, vereenvoudigde verplichtingen voor 
ondernemingen, e-handel 

De Raad heeft ingestemd met de verlenging van de BTW-regelingen voor e-handel van 1 juli tot en met 
31 december 2006, en met de verdere bespreking van de andere elementen van een pakket BTW-
maatregelen met het oog op het bereiken van een algeheel akkoord eind dit jaar. 

De regelingen inzake e-handel1 voorzien in de heffing van BTW op de levering van omroepdiensten en 
bepaalde langs elektronische weg verrichte diensten uit derde landen. Een richtlijn houdende verlenging 
van die regelingen zal, nadat de tekst is bijgewerkt, in een komende Raadszitting worden aangenomen. 

De andere elementen van het pakket, die vereenvoudiging van de BTW-regelingen voor ondernemingen 
volgens een specifiek tijdschema beogen, zijn: 

• een ontwerp-richtlijn betreffende de plaats waar diensten worden verricht voor wat betreft 
BTW-afdrachten; 

• ontwerp-conclusies over voorstellen voor twee richtlijnen en een verordening betreffende 
de vereenvoudiging van de grensoverschrijdende BTW-verplichtingen en de BTW-
teruggaafprocedures voor ondernemingen; 

• een voorstel voor een richtlijn inzake de verlenging van BTW-regelingen voor e-handel. 

Het voorstel betreffende de plaats waar een dienst wordt verricht 2 heeft ten doel om met betrekking tot 
BTW-afdrachten de plaats van belastingheffing te verleggen van de plaats waar de dienstverlener is 
gevestigd naar de plaats waar de klant is gevestigd. 

De vereenvoudigingsvoorstellen hebben als doel de instelling van een "éénloketsysteem" ter 
vereenvoudiging van de registratie en aangifte van BTW door ondernemingen in lidstaten waar zij niet 
zijn gevestigd3, alsmede de vaststelling van gedetailleerde voorschriften voor de teruggaaf van BTW 
aan dergelijke ondernemingen4 en een betere administratieve samenwerking op BTW-gebied om fraude 
te voorkomen5. 

Met het "eenloketsysteem", kunnen ondernemingen die opereren in lidstaten waar zij niet geregistreerd 
zijn, desgewenst in hun eigen lidstaat in één keer voldoen aan alle formaliteiten in verband met 
registratie, aangifte en teruggaaf. De eigen lidstaat geeft de informatie door aan de andere betrokken 
lidstaten, waarvan de BTW-tarieven en controles van toepassing zijn, en die de belastingen rechtstreeks 
innen. 

                                                 

1
 als bepaald in Richtlijn 2002/38/EG 
2
 ontwerp-richtlijn tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG 
3
 ontwerp-richtlijn tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG 
4
 als bepaald in Richtlijn 77/388/EG 
5
 ontwerp-verordening tot wijziging van Verordening nr. 1798/2003/EG 
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– Bestrijding van belastingfraude 

De Raad nam de volgende conclusies aan: 

"De Raad: 

– is ingenomen met de mededeling van de Commissie aan de Raad over de noodzaak van de 
ontwikkeling van een strategie ter bestrijding van belastingfraude, en neemt nota van het 
mondeling verslag van de Commissie over de technische werkzaamheden die zijn verricht in 
verband met de toepassing van een verleggingsregeling op BTW-gebied; 

– onderstreept de noodzaak van verdere actie om fraude, en zeer in het bijzonder BTW-fraude, 
actief te bestrijden; 

– erkent dat alle mogelijke verbeteringen overwogen moeten worden, en herinnert aan de goede 
ervaringen die de lidstaten reeds hebben opgedaan met de toepassing van verlegging op bepaalde 
gebieden; in het licht van de bevindingen van de technische werkgroep is verder onderzoek naar 
een algemenere verleggingsregeling derhalve noodzakelijk; 

– zal 

• alle vraagstukken in verband met fraudemelding behandelen, inclusief mogelijke 
wetswijzigingen inzake het BTW-stelsel; 

• meer in het bijzonder en met behulp van de Commissie, doorgaan met het onderzoek 
naar het gebruik van de verleggingsregel als mechanisme om BTW-fraude te bestrijden; 

• de elementen voorbereiden die hij beschouwt als noodzakelijke onderdelen van een 
alomvattende fraudebestrijdingsstrategie; 

• tijdens zijn laatste zitting in 2006 op deze kwestie terugkomen, zodat hij richtsnoeren 
kan verstrekken voor de verdere werkzaamheden van de Commissie." 

Het voorzitterschap heeft een verklaring afgelegd waarin de Commissie verzocht wordt zo spoedig 
mogelijk met een richtlijnvoorstel te komen dat de lidstaten de mogelijkheid geeft de 
verleggingsregeling toe te passen op onderlinge leveringen tussen bedrijven op hun eigen 
grondgebied met een factuurbedrag van meer dan 5.000 EUR. 
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– Gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting 

De Raad heeft nota genomen van een verslag van de Commissie over de werkzaamheden van een 
technische werkgroep, en van de indiening van een mededeling over de mogelijke instelling van een 
gemeenschappelijke geconsolideerde belastinggrondslag in de hele Unie, teneinde de regelingen 
inzake directe belastingen voor ondernemingen te vereenvoudigen en hield daarover een 
gedachtewisseling. 

Een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag zou bedrijven die in meer dan één 
lidstaat gevestigd zijn in staat stellen het belastbaar inkomen van de groep te berekenen volgens één 
set regels. Het idee werd besproken tijdens informele ministeriële bijeenkomsten in Scheveningen 
in september 2004 en in Wenen op 7 en 8 april 2006. 

Nadat in Scheveningen was gebleken dat er brede steun was om met de technische werkzaamheden 
te beginnen, heeft de Commissie een werkgroep ingesteld die haar moet bijstaan bij het opstellen 
van een wetgevingsvoorstel voor een gemeenschappelijke geconsolideerde belastinggrondslag. 

– Gedragscode inzake schadelijke belastingconcurrentie 

De Raad heeft nota genomen van een verslag van een groep nationale deskundigen die belast zijn 
met de uitvoering van de gedragscode van de lidstaten. Na een kort debat nam hij de volgende 
conclusies aan: 

"De Raad: 

• is verheugd over de vorderingen die de Groep gedragscode (belastingregeling ondernemingen) 
tijdens het Oostenrijkse voorzitterschap heeft gemaakt (zie verslag in doc. 9655/06); 

• heeft de groep verzocht om de standstill en de afbouw te blijven volgen en vóór het einde van het 
Finse voorzitterschap verslag uit te brengen aan de Raad." 
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DIALOOG MET DE VERENIGDE STATEN OVER ECONOMISCHE KWESTIES 

De Raad werd door de Commissie bijgepraat over de dialoog en de samenwerking van de EU met 
de Verenigde Staten inzake economische kwesties in de aanloop naar de top EU-VS die op 21 juni 
in Wenen plaatsvindt, en wisselde daarover kort van gedachten. 

De informatie van de Commissie had betrekking op zowel economische samenwerking als de 
informele dialoog over de regulering van de financiële markten. 

DIVERSEN 

– Statistieken 

De Raad nam nota van een uiteenzetting van de Nederlandse delegatie over de vereenvoudiging van 
de EU-statistieken en de noodzaak de administratieve last die door statistische vereisten op het 
bedrijfsleven wordt gelegd, te verlichten. 

De Raad zal hierop terugkomen in zijn zitting van 7 november in het kader van de bespreking van 
de voortgang inzake het initiatief voor betere regelgeving. 

– International Accounting Standards Board 

De Raad heeft kort gediscussieerd over de financiering van de International Accounting Standards 
Board en mogelijke regelingen ter vervanging van de huidige financieringsregeling, die eind 2007 
afloopt. 

GEBEURTENISSEN IN DE MARGE VAN DE RAAD 

– Europese Investeringsbank 

De ministers hebben vergaderd met de president van de Europese Investeringsbank met het oog op 
de jaarlijkse algemene vergadering van de EIB. 
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* 

*        * 

Tijdens de lunch hebben de ministers de volgende onderwerpen besproken: 

• de mondialisering en de noodzaak tot voltooiing van de interne markt van de EU: 
vervolg van een discussie die werd gevoerd tijdens de informele ministeriële 
vergadering op 7 en 8 april te Wenen; 

• financiering van terrorisme: uiteenzetting van de heer Gijs de Vries, EU-coördinator 
voor terrorismebestrijding, over de vorderingen met de bestrijding van het 
terrorisme; 

• toezicht op het beheer van EU-middelen: gedachtewisseling met de voorzitter van de 
Rekenkamer, de heer Hubert Weber, over de betrouwbaarheidsverklaring met 
voorbehoud die herhaaldelijk is afgegeven ten aanzien van het beheer van middelen 
en over het actieplan van de Commissie waarmee wordt gestreefd naar het verkrijgen 
van een positieve betrouwbaarheidsverklaring;  

• belasting op de toegevoegde waarde en de postmarkten: gedachtewisseling over de 
huidige situatie betreffende postdiensten en postzegels waarover BTW moet worden 
betaald. 
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ANDERE GOEDGEKEURDE PUNTEN 

ECONOMISCHE EN FINANCIËLE ZAKEN 

Kapitaalvereisten voor banken en beleggingsondernemingen* 

De Raad heeft twee richtlijnen aangenomen tot invoering van nieuwe vereisten inzake 
kapitaaltoereikendheid voor banken en beleggingsondernemingen, en alle amendementen 
overgenomen die door het Europees Parlement in eerste lezing waren goedgekeurd (3669/05, 
3670/05 en 9714/06 ADD1). 

De nieuwe eisen moeten mede leiden tot financiële stabiliteit en toegenomen vertrouwen in het 
financieel stelsel door een beter risicobeheer van financiële instellingen te stimuleren. Ze vormen 
een onderdeel van het actieplan van de EU inzake financiële diensten en zijn bedoeld om de 
concurrentiepositie van de Europese economie te verbeteren door middel van een verlaging van de 
kapitaalkosten voor ondernemingen. 

(Zie voor uitvoeriger informatie persmededeling 10156/05). 

GEMEENSCHAPPELIJK BUITENLANDS EN VEILIGHEIDSBELEID 

Waarnemingsmissie van de EU in Atjeh (Indonesië ) 

De Raad heeft een gemeenschappelijk optreden aangenomen tot wijziging en verlenging van 
Gemeenschappelijk Optreden 2005/643/GBVB inzake de waarnemingsmissie van de Europese 
Unie in Atjeh (Indonesië) (9363/06). 

Het nieuwe gemeenschappelijk optreden verlengt het mandaat van de missie met drie maanden tot 
15 september 2006. Zowel de Indonesische regering als de Beweging Vrij Atjeh hebben hun steun 
betuigd voor een verlenging van de missie. 

Het financieel referentiebedrag dat de extra kosten voor de missie van 16 juni tot en met 
15 september moet dekken, beloopt 300.000 EUR. 

De waarnemingsmissie in Atjeh werd ingesteld op 15 september 2005 om toe te zien op de 
uitvoering van de verschillende aspecten van het vredesakkoord zoals uiteengezet in het 
memorandum van overeenstemming dat op 15 augustus 2005 door de Indonesische regering en de 
Beweging Vrij Atjeh werd ondertekend. 
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De Raad heeft ook een besluit aangenomen tot verlenging, voor dezelfde tijdsduur, van de 
Overeenkomst tussen de EU en de regering van Indonesië betreffende de taken, status, voorrechten 
en immuniteiten van de waarnemingsmissie van de Europese Unie in Atjeh en het personeel ervan 
(9118/06). 

Veiligheid van personeel dat wordt ingezet in operaties buiten de Europese Unie 

De Raad heeft het beleid goedgekeurd inzake de veiligheid van personeel dat op grond van het EU-
Verdrag wordt ingezet in civiele en militaire operaties buiten de Europese Unie. Daarin worden de 
voornaamste maatregelen, rolverdeling, verantwoordelijkheden en kerntaken vastgelegd met 
betrekking tot de veiligheid en beveiliging van het ingezette personeel (9490/06). 

TRANSPARANTIE 

Toegang van het publiek tot documenten 

De Raad heeft aangenomen: 

– het antwoord op de brief die de Europese ombudsman aan de Raad heeft toegezonden 
betreffende het gevolg dat aan klacht 1487/2005/GG is gegeven (7664/06). 

– het antwoord op confirmatief verzoek nr. 05/c/01/06 van de heer David CRONIN, waarbij de 
Deense, de Finse en de Zweedse delegatie tegenstemden (doc. 7568/06), 

 


