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VOORNAAMSTE CONCLUSIES  
Omzetting in nationale wetgeving 
• De achterstand bij de omzetting van internemarktrichtlijnen neemt weer toe en bedraagt nu 

2,4%. Nog maar een jaar geleden was de achterstand 1,8%.  

• Slechts vijf lidstaten (Denemarken, Finland, Zweden, Spanje, het Verenigd Koninkrijk) 
voldoen aan de doelstelling van de Europese Raad om de achterstand te beperken tot 1,5% of 
minder. Italië scoort het slechtst, gevolgd door Portugal en Ierland. 

• De 'zero tolerance'-doelstelling voor richtlijnen waarvan de omzettingstermijn al meer dan twee 
jaar is verstreken, is alleen door Denemarken, Finland, Portugal en het Verenigd Koninkrijk 
gehaald.  

Inbreukprocedures en alternatieve oplossingen 
• Vergeleken met vorig jaar is het aantal lopende inbreukzaken met 6% toegenomen. 

• De Commissie heeft alternatieve instrumenten ontwikkeld om bepaalde problemen op te lossen 
en inbreukprocedures zo veel mogelijk te vermijden. 

• 'Pakketvergaderingen' houden in dat deskundigen van de lidstaten en de Commissie 
besprekingen voeren over een 'pakket' zaken die door de Commissie worden onderzocht 
wegens schending van het Gemeenschapsrecht. Ongeveer 50% van deze zaken wordt opgelost 
en zelfs als er geen overeenstemming wordt bereikt, worden toch de standpunten verduidelijkt 
zodat inbreukprocedures sneller kunnen worden afgehandeld.  

• Het SOLVIT-netwerk is opgezet om iets te kunnen doen aan gevallen waarin de regels van de 
interne markt verkeerd worden toegepast door een nationale of plaatselijke overheid. Uit de 
eerste resultaten blijkt dat via SOLVIT meer dan 70% van de problemen wordt opgelost, 
meestal binnen de termijn van tien weken.  

Fiscale belemmeringen in de interne markt 
• De 15 verschillende vennootschapsbelastingstelsels in de lidstaten leiden tot flinke kosten voor 

het bedrijfsleven en uiteindelijk ook voor de consument. Een gemeenschappelijke 
geconsolideerde grondslag voor de vennootschapsbelasting zou deze kosten aanzienlijk 
verminderen, zonder de lidstaten de mogelijkheid te ontnemen om hun eigen belastingtarieven 
vast te stellen volgens hun eigen nationale beleid. 

• De ingewikkeldheid van de BTW-voorschriften vormt een daadwerkelijke barrière voor 
grensoverschrijdende activiteiten. 

• De prijzen van nieuwe auto's variëren sterk tussen de lidstaten. Dit heeft voor een deel te 
maken met grote verschillen in registratiebelasting en BTW.  

• Fiscale discriminatie van buitenlandse pensioenfondsen beperkt het grensoverschrijdende 
verkeer van werknemers en weerhoudt ondernemingen ervan om voor al hun vestigingen in de 
EU één voordelige pensioenregeling te treffen.  

Substantieel lagere prijzen in de toetredingslanden 
• In de toetredingslanden liggen de prijzen gemiddeld bijna 50% onder het gemiddelde voor de 

EU15. Dit verschil wordt slechts gedeeltelijk verklaard door lagere inkomensniveaus.  

• Diensten zijn gemiddeld veel goedkoper in de toetredingslanden, terwijl de prijzen van 
bijvoorbeeld consumentenelektronica dichter bij het EU15-gemiddelde liggen. 

• Eerdere uitbreidingen hebben tot prijsconvergentie geleid. Men mag ervan uitgaan dat dat bij 
deze uitbreiding niet anders zal zijn. 
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INLEIDING 

Over een jaar zal de Europese Unie een uitbreiding van een ongekende omvang en 
betekenis achter de rug hebben, die het aanzien van Europa wezenlijk zal veranderen. De 
Europese Raad benadrukte dit voorjaar hoe belangrijk een dynamische en efficiënte 
interne markt is om de productiviteit en de groei te stimuleren en de uitbreiding tot een 
succes te maken. Het antwoord van de Commissie op deze uitdaging is een nieuwe 
driejarige strategie1 voor de interne markt die specifiek is toegespitst op de versterking 
van de 'grondslagen' of 'fundamenten'. De prestatiebeoordeling in dit scorebord verschijnt 
daarom op een cruciaal moment voor de interne markt. 

Na jaren van onafgebroken vooruitgang heeft de ontwikkeling in de omzettingsachterstand 
opeens een ongunstige wending genomen. Twaalf maanden geleden bedroeg de 
achterstand nog 1,8%, nu 2,4%. De acht lidstaten die vorig jaar niet aan de 1,5%-
doelstelling van de Europese Raad voldeden maar soms wel in de buurt kwamen, hebben 
nu allemaal een achterstand van 3% of meer.  

Hoe slecht de prestaties over de gehele linie waren, blijkt wel uit het feit dat Frankrijk – 
een jaar geleden nog hekkensluiter – vijf plaatsen omhoog is geklommen terwijl zijn 
achterstand in die periode toch enigszins is toegenomen, namelijk van 3,1% naar 3,3%. 
Slechts vijf lidstaten halen de doelstelling van 1,5% en slechts vier de 'zero tolerance'-
doelstelling voor richtlijnen waarvan de omzettingstermijn al meer dan twee jaar is 
verstreken. 

Wat inbreukprocedures betreft is de situatie niet veel beter. Vergeleken met vorig jaar is 
het totale aantal inbreukzaken met 6% toegenomen en het tempo waarin ze worden 
opgelost blijft nagenoeg onveranderd. De conclusie is duidelijk: op enkele uitzonderingen 
na moeten de lidstaten harder werken en zich meer inzetten, niet alleen om de doelen te 
halen die ze zichzelf hebben gesteld2, maar ook om het goede voorbeeld te geven voor 
toekomstige lidstaten. 

Iedere inbreukzaak is een probleem voor iemand in de echte wereld. De Commissie is 
gestart met een verkenning van het gebruik van nieuwe instrumenten3 in een poging een 
deel van deze problemen op te lossen zonder juridische stappen te hoeven zetten, tenzij 
dat in het belang van de Gemeenschap is. Dit scorebord omvat een voorlopige analyse van 
de werking van deze instrumenten, die dankzij de goede samenwerking tussen de lidstaten 
en de Commissie veelbelovende resultaten te zien geeft. 

In een hoofdstuk over fiscale belemmeringen wordt aan de hand van vier korte stukjes 
over de vennootschapsbelasting, de BTW, motorvoertuigen en bedrijfspensioenen 
geschetst hoe uiteenlopende belastingtarieven, belastinggrondslagen en belastingstelsels 
ertoe leiden dat de mogelijkheden van de interne markt niet ten volle kunnen worden 
benut.  

                                                 
1  Zie Internemarktstrategie. Prioriteiten 2003-2006. Te vinden via  
  http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/index.htm 

2  De Europese Raad van dit voorjaar besloot om juli 2003 als volgende streefdatum te nemen. 

3  Zie COM(2002) 725 definitief 'Verbetering van de controle op de toepassing van het 
Gemeenschapsrecht'. 
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Tot slot laat een korte analyse van de prijzen in de toetredingslanden zien dat, evenals bij 
eerdere uitbreidingen, een volledig functionerende interne markt er mede voor kan zorgen 
dat prijsconvergentie hand in hand gaat met verhoging van de levensstandaard in de 
nieuwe lidstaten.  
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1. TENUITVOERLEGGING VAN HET JURIDISCHE KADER VAN DE 
INTERNE MARKT 

A. Omzetting in nationale wetgeving 

Vastgestelde EU-richtlijnen moeten door elk van de lidstaten worden omgezet in nationale 
wetten om de beoogde juridische en economische effecten te kunnen hebben. Het is 
daarom uitermate verontrustend dat de achterstand bij de omzetting van 
internemarktrichtlijnen sinds vorig jaar aanzienlijk is toegenomen: de gemiddelde 
achterstand bedraagt nu 2,4%, tegenover 1,8% een jaar geleden. Dat betekent dat de 
Commissie nog 558 kennisgevingen van nationale uitvoeringsmaatregelen binnen moet 
krijgen en dat bijna 9% van de richtlijnen nog niet in alle lidstaten is omgezet.4 

Figuur 1:  De omzettingsachterstand neemt weer toe 
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Noot:  De omzettingsachterstand is gedefinieerd als het aantal internemarktrichtlijnen waarvan nog niet is 

meegedeeld dat de omzetting is uitgevoerd, uitgedrukt als percentage van het totale aantal 
internemarktrichtlijnen dat binnen de termijn zou moeten zijn omgezet. 

 

Als omzettingsmaatregelen vertraging oplopen, is dat niet alleen een juridisch probleem. 
Er ontstaat een hiaat in het regelgevingskader waardoor het bedrijfsleven wordt verstoord, 
de rechten van burgers worden aangetast en het vertrouwen in de Europese Unie wordt 
ondermijnd. In het verslag van de Commissie over de werking van product- en 
kapitaalmarkten (het 'Cardiff-verslag')5 wordt de langzame tenuitvoerlegging genoemd als 
een van de voornaamste handicaps van de Unie in haar streven om in 2010 's werelds 
meest concurrerende kenniseconomie te worden.  

                                                 
4  Dit cijfer is ook bekend als de fragmentatiefactor. Deze bedraagt momenteel 8,8%. 

5  Zie http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/update/economicreform/index.htm 
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Het Europees Parlement heeft in zijn recente verslag over de strategie voor de interne 
markt6 de Commissie verzocht om te proberen de kosten van te late omzetting te 
kwantificeren. De Commissie zal een haalbaarheidsstudie doen om na te gaan of het 
methodologisch en praktisch mogelijk is om de kosten van de omzettingsachterstand in 
cijfers uit te drukken. Er zitten echter heel wat haken en ogen aan het maken van 
betrouwbare schattingen. Zo betreft de achterstand een steeds veranderende verzameling 
richtlijnen: enerzijds worden richtlijnen uiteindelijk toch omgezet en anderzijds komen er 
nieuwe richtlijnen bij waarvan de uitvoeringstermijn is verstreken. Ook is niet zonder 
meer duidelijk welke invloed de rechtsonzekerheid in allerlei situaties heeft op het gedrag 
van bedrijven en burgers. 

Momenteel voldoen alleen Denemarken, Zweden, Finland, Spanje en het Verenigd 
Koninkrijk aan de doelstelling van de Europese Raad om de achterstand te beperken tot 
1,5% of minder. Ook de EVA-landen7 Noorwegen en Liechtenstein halen de doelstelling. 
Opmerkelijk is dat Spanje en Denemarken, die reeds een geringe achterstand hadden, er 
allebei in zijn geslaagd hun score verder te verbeteren. Twee lidstaten die de doelstelling 
vorig voorjaar wel haalden (Nederland en België), hebben sindsdien echter een terugval 
laten zien maar zouden die met wat extra inspanningen weer snel moeten kunnen 
wegwerken.  

Figuur 2:  Momenteel voldoen slechts vijf lidstaten aan de doelstelling van 1,5% 

 
Aantal nog 
om te zetten 
richtlijnen 

59 57 54 52 51 50 49 46 31 27 23 18 16 16 9 

 
Noot:  De situatie op 15 april 2003. Momenteel hebben 1530 richtlijnen en 377 verordeningen betrekking 

op de interne markt als gedefinieerd in het Verdrag. 

                                                 
6  Zie Verslag over de mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het 

Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: Evaluatie van de strategie voor de interne 
markt – 2002: De beloften nakomen (COM(2002) 171 – C5-0283/2002 – 2002/2143(COS)). 
Commissie juridische zaken en interne markt. Rapporteur: Malcolm Harbour. Te vinden op: 
http://www.europarl.eu.int/plenary/default_nl.htm#adop 

7  De interne markt omvat ook de drie EVA-landen IJsland, Liechtenstein en Noorwegen, als gevolg van 
de deelname van die landen aan de EER-overeenkomst. 

3,9 3,7 3,5 3,4 3,3 3,3 3,2 3,0 2,0 1,8 1,5 1,0 1,0 0,61,2
0

1

2

3

4

5

I P IRL A EL F L D NL B UK E FIN S DK

Pe
rc

en
ta

ge

1,5% 
Doelstelling

EVA

1,8 1,2 0,7
0

1

2

ISL LIE NOR
Pe

rc
en

ta
ge



8 

 
 
Over de resultaten van de acht overige lidstaten sinds het vorige scorebord van november 
2002 valt weinig of geen goed nieuws te melden. Hun omzettingsachterstanden zijn ten 
minste tweemaal zo hoog als de doelstelling van de Europese Raad. Alleen Frankrijk is 
erin geslaagd zijn percentage de afgelopen zes maanden terug te brengen, maar heeft toch 
nog altijd een grotere achterstand dan een jaar geleden. Dit zou erop kunnen duiden dat 
het politieke initiatief van de Franse regering van november 2002 vruchten begint af te 
werpen, hoewel er beslist nog meer nodig is. Slechts vier lidstaten, namelijk Frankrijk, 
Spanje, België en Denemarken, hebben nu minder richtlijnen die nog omgezet moeten 
worden dan zes maanden geleden (zie figuur 3).  

Figuur 3:  Alle lidstaten behalve Frankrijk, Spanje, België en Denemarken hebben 
hun achterstanden sinds het vorige scorebord zien toenemen  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noot:  Wijziging van het aantal nog om te zetten richtlijnen sinds het scorebord van november 2002. 

Voorbeeld: de achterstand van Italië is met 21 richtlijnen toegenomen (achteruitgang = rood, 
verbetering = groen). 

 

De positie van Portugal is teleurstellend aangezien dit tot voor kort een van de beter 
presterende lidstaten was. In 2000 bevond Portugal zich in een soortgelijke situatie als nu 
en wist het zijn score dankzij vastberaden politieke inspanningen vrij snel te verbeteren. 
Er is geen reden waarom dat niet opnieuw mogelijk zou zijn. Italië, dat straks voorzitter 
wordt van de Europese Unie, staat nu op de laatste plaats. Dat komt doordat het sinds 
2001 langzaam maar zeker steeds verder is gedaald in de rangorde. Het wordt tijd dat 
Italië zich eens over de redenen voor deze zorgwekkende ontwikkeling buigt en manieren 
vindt om het proces te versnellen. 

De Europese Raad van Barcelona van maart 2002 kwam daarnaast met een 'zero 
tolerance'-doelstelling voor richtlijnen waarvan de omzettingstermijn al twee jaar of 
langer is verstreken. Zoals figuur 4 laat zien, zijn Denemarken, Finland, Portugal en het 
Verenigd Koninkrijk de enige lidstaten die deze doelstelling hebben gehaald, terwijl 
Spanje, Nederland en Zweden dicht in de buurt komen. Wel zijn alle lidstaten erin 
geslaagd het aantal richtlijnen waarvan de omzettingstermijn al meer dan twee jaar is 
verstreken, te verminderen. Alleen Denemarken, Finland en het Verenigd Koninkrijk 
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hebben zowel de 1,5%- als de 0%-doelstelling gehaald. Het is – op zijn minst – 
teleurstellend dat doelstellingen die door onze staatshoofden en regeringsleiders zelf zijn 
vastgesteld, door zoveel lidstaten niet worden gehaald.  

Figuur 4:  Alleen Denemarken, Finland, Portugal en het Verenigd Koninkrijk halen 
de 0%-doelstelling voor richtlijnen waarvan de omzettingstermijn al meer 
dan twee jaar is verstreken 
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stippellijn = afname van omzettingsachterstand sinds scorebord 10

 
Noot:  Aantal richtlijnen met een omzettingstermijn vóór maart 2001 die op 15 april 2003 niet zijn 

omgezet = omzettingsachterstand.  

 
Voor tien belangrijke 'oude' richtlijnen werd een jaar geleden in scorebord 10 reeds extra 
aandacht gevraagd en in scorebord 11 opnieuw. Slechts één van deze richtlijnen is nu 
volledig omgezet (96/48: Interoperabiliteit van hogesnelheidstreinen). Met betrekking tot 
deze belangrijke richtlijnen waarvan de omzettingstermijn al meer dan twee jaar is 
verstreken, heeft de Commissie het afgelopen jaar 22 kennisgevingen van nationale 
uitvoeringsmaatregelen ontvangen, maar zij wacht nog op 20 kennisgevingen. Er is 
vrijwel geen meetbare vooruitgang geboekt bij de omzetting van Richtlijn 98/44 
betreffende de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen, waarvoor geldt dat 
acht lidstaten hun wettelijke verplichtingen nog altijd niet zijn nagekomen.8  

                                                 
8  De Commissie heeft deze lidstaten in december 2002 een met redenen omkleed advies gestuurd. 
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Figuur 5: Belangrijke richtlijnen die meer dan twee jaar na het verstrijken van de 
termijn nog altijd niet zijn omgezet, en de verantwoordelijke lidstaten  

Richtlijn Nog niet omgezet door  Gevolgen 
95/46: Bescherming van 
persoonsgegevens 

IRL* Geen gelijke marktkansen, potentieel 
gegevensmisbruik, belemmering van 
het vrije informatieverkeer  

96/48: Interoperabiliteit van het 
trans-Europese hogesnelheids-
spoorwegsysteem 

NU DOOR ALLE 
LIDSTATEN UITGEVOERD 

Maakt de ontwikkeling van een 
geïntegreerd Europees 
hogesnelheidsspoorwegsysteem 
mogelijk 

96/61: Geïntegreerde preventie 
en bestrijding van 
verontreiniging 

EL, L Geen gelijke marktkansen, potentiële 
gezondheids- en milieurisico's  

97/7: Bescherming van de 
consument bij op afstand 
gesloten overeenkomsten  

L Vertraging van de ontwikkeling van 
de elektronische handel  

98/5: Permanente uitoefening van 
het beroep van advocaat  

F, IRL Belemmering van het vrije verkeer 
van advocaten 

98/8: Op de markt brengen van 
biociden 

F Geen gelijke marktkansen, potentiële 
gezondheidsrisico's, belemmering 
van de handel in deze producten 

98/27: Het doen staken van 
inbreuken in het raam van de 
bescherming van de 
consumentenbelangen  

L Geen gelijke marktkansen, negatief 
effect op de bescherming van de 
consument 

98/44: Rechtsbescherming van 
biotechnologische uitvindingen 

B, D, F, I, L, NL, A, S Belemmering van innovatie en 
onderzoek naar biotechnologische 
producten, voortgaande 
versnippering en onzekerheid over 
het juridische kader 

99/36: Vervoerbare 
drukapparatuur 

IRL Belemmering van de handel in deze 
producten, potentiële 
veiligheidsrisico's 

99/94: Beschikbaarheid van 
consumenteninformatie over het 
brandstofverbruik en de 
CO2-uitstoot  

D, F, I Beperking van de transparantie en de 
integratie van de markten, 
voortduring van de prijsverschillen 

* Ierland staat op het punt deze richtlijn te implementeren, maar de Commissie heeft hiervan nog geen 
kennisgeving ontvangen. 

 
 
Het is moeilijk te zeggen hoe het precies komt dat de lidstaten er niet in slagen om teksten 
die zij in de Raad hebben goedgekeurd, in hun eigen wetgeving om te zetten. Maar 
aangezien sommige lidstaten consequent beter presteren dan andere, kan het niet alleen 
maar een kwestie van toeval zijn. Het feit dat er regionale overheden bij het 
uitvoeringsproces betrokken kunnen zijn, verklaart niet waarom sommige landen het beter 
doen dan andere. De achterstanden van bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk en België 
zijn aanzienlijk kleiner dan die van Griekenland en Portugal, waar het nationale parlement 
de exclusieve bevoegdheid heeft om het Gemeenschapsrecht te implementeren. Op grond 
van wat de Commissie van de lidstaten verneemt, lijkt succes vaak samen te hangen met 
drie factoren: zorgvuldige planning, beginnen terwijl de onderhandelingen nog gaande 
zijn, en een nauwe samenwerking met parlementen. 

Figuur 6 laat zien dat de lidstaten die over de gehele linie het beste scoren, ook de kortste 
vertragingen hebben, zelfs als ze de omzettingstermijn overschrijden. Finland en Zweden 



11 

bijvoorbeeld zetten dergelijke inbreuksituaties meestal binnen drie maanden recht, terwijl 
Frankrijk vaak ruim een jaar nodig heeft om aan het Gemeenschapsrecht te voldoen. 

Figuur 6: De duur van de vertragingen varieert aanzienlijk: de lidstaten met de 
kleinste omzettingsachterstanden zijn sneller  

14 13 10 10 9 9 8 8 7 6 6 4 36 3
0

5

10

15

F B EL L A IRL D E I NL P UK DK FIN S

M
aa

nd
en

 
Noot:  Gemiddelde vertraging in maanden bij de omzetting van richtlijnen waarvan de omzettingstermijn 

is verstreken. 
 

Vertragingen in de omzetting zorgen voor een totaal onnodige verlenging van het hele 
wetgevingsproces, dat op de meeste beleidsterreinen toch al erg lang duurt. Veelzeggend 
is dat, in onze huidige wereld van snelle veranderingen, de Unie op het gebied van 
financiële dienstverlening gemiddeld zeven jaar en in het algemeen meer dan vier jaar 
nodig heeft om wetgeving vast te stellen en uit te voeren.9 

De trage omzetting blijft voor de Europese Unie een ernstig probleem. De actieve 
aansporingen van de Europese Raad hebben over het geheel genomen nog niet tot grote 
slagvaardigheid geleid. Dat zou kunnen veranderen als de staatshoofden en 
regeringsleiders hun regeringen persoonlijk aan deze doelstellingen zouden committeren. 
Verder is de Commissie van mening dat de lidstaten kritischer zouden moeten zijn over 
elkaars omzettingsprestaties. Die lidstaten die consequent te laat zijn met het omzetten van 
internemarktmaatregelen, ondergraven het concurrentievermogen van de Unie en kunnen 
situaties waar sprake zou moeten zijn van gelijke marktkansen, hierdoor zelfs in hun eigen 
voordeel ombuigen. Ook wordt hiermee een negatief signaal afgegeven aan de 
toetredingslanden, die op het moment van toetreding – al over 12 maanden – het volledige 
acquis van de interne markt moeten hebben geïmplementeerd. Het zou niet alleen aan de 
Commissie en het Parlement moeten zijn om de achterblijvers tot grotere inspanningen 
aan te zetten.  

Doeltreffende tenuitvoerlegging is een van de prioritaire actiegebieden in de nieuwe 
strategie voor de interne markt (prioriteiten 2003-2006), die de Commissie ongeveer 
tegelijk met dit scorebord zal presenteren.10 Deze strategie omvat een aantal maatregelen 
die zijn bedoeld om de negatieve trend van toenemende achterstanden te keren en een 
                                                 
9  Vgl. Economische hervorming: verslag over de werking van product- en kapitaalmarkten in de EU 

(COM(2002) 743 def. (het 'Cardiff-verslag'), te vinden op  
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/update/economicreform/index.htm 

10  Zie http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/index.htm 
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situatie te scheppen waarin alle lidstaten beter in staat zijn de doelstellingen van de 
Europese Raad te verwezenlijken. 

Vooruitlopend hierop heeft het directoraat-generaal Interne markt reeds een 'preventieve 
dialoog' met de lidstaten in gang gezet. Dat wil zeggen dat er met bepaalde lidstaten 
bijeenkomsten zijn georganiseerd om hen te helpen bij de uitvoering van 
internemarktrichtlijnen.11 Het doel is om zowel het tempo (door kort na de goedkeuring 
van een maatregel te beginnen) als de kwaliteit (door mogelijke problemen vroegtijdig te 
signaleren) van de omzetting te verbeteren. Men hoopt dat een dergelijke preventieve 
aanpak zal zorgen voor een afname van het aantal inbreukprocedures ten gevolge van te 
late of onjuiste omzetting van richtlijnen. Dergelijke bijeenkomsten zijn het afgelopen jaar 
gehouden met Frankrijk, Italië, België, Portugal, Griekenland en Oostenrijk.  

 

                                                 
11  Deze bijeenkomsten zijn een uitvloeisel van de 'pakketvergaderingen' die in het volgende hoofdstuk 

worden besproken. 
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B. Inbreukprocedures en alternatieve oplossingen 

Inbreukprocedures zijn het 'klassieke' middel van de Commissie om de inachtneming van 
het Gemeenschapsrecht te waarborgen. Het aantal inbreukprocedures is de afgelopen tien 
jaar aanzienlijk toegenomen12 en de afhandeling ervan kost thans zowel de Commissie als 
de lidstaten veel tijd en geld. Het valt te verwachten dat de uitbreiding het aantal 
inbreukzaken nog verder zal doen toenemen. 

In haar recente mededeling over 'Verbetering van de controle op de toepassing van het 
Gemeenschapsrecht' (COM(2002) 725 def.13) kiest de Commissie voor een 
gedifferentieerde benadering van de afhandeling van klachten. Afhankelijk van de ernst 
van een vermeende inbreuk op het Gemeenschapsrecht besluit de Commissie van geval tot 
geval of het probleem wellicht via een alternatieve aanpak kan worden opgelost of dat er 
meteen een formele juridische procedure moet worden gestart. De achterliggende 
gedachte is om waar mogelijk snelle oplossingen14 – die wel conform het 
Gemeenschapsrecht zijn – te vinden voor de problemen waarmee de klagers te kampen 
hebben.  

Als een probleem met betrekking tot een lidstaat aan de Commissie wordt voorgelegd of 
als de Commissie zelf inbreuken op de internemarktwetgeving meent te constateren, heeft 
zij als alternatief voor inbreukprocedures de volgende aanvullende mechanismen tot haar 
beschikking: 

• pakketvergaderingen 

• SOLVIT. 

 

PAKKETVERGADERINGEN 

In pakketvergaderingen komen deskundigen van de lidstaten en de Commissie bijeen om 
besprekingen te voeren over een 'pakket' zaken die door de Commissie worden onderzocht 
wegens schending van het Gemeenschapsrecht. In een informele en constructieve sfeer 
worden de zaken door de deskundigen van de lidstaten en de Commissie gezamenlijk 
bekeken. Het doel van deze vergaderingen, die al sinds 1987 worden gehouden maar 
waarvan de laatste jaren steeds meer gebruik wordt gemaakt, is uiteraard om zaken op te 
lossen zonder dat verdere juridische stappen noodzakelijk zijn. 

                                                 
12  Vgl. The Internal Market. 10 Years without Frontiers, SEC (2002) 1417, te vinden op 

http://europa.eu.int/comm/internal_market/10years/index_en.htm 

13  Te vinden op http://europa.eu.int/eur-lex/nl/index.html 

14  De afhandeling van de meeste inbreukzaken vergt meer dan twee jaar. Zie Scorebord van de interne 
markt nr. 11. 
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Figuur 7:  Pakketvergaderingen concentreren zich op de lidstaten met de meeste 
inbreukzaken 
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Noot:  Aantal zaken dat is besproken in pakketvergaderingen georganiseerd door DG Interne markt, DG 

Ondernemingen en DG Milieu tussen 2000 en 2002.  
 
 
Bijna de helft van alle zaken die in pakketvergaderingen worden besproken, wordt 
opgelost of biedt uitzicht op een oplossing (bijv. omdat de betrokken lidstaat belooft zijn 
wetgeving aan te passen). Ook als zaken onopgelost blijven, worden toch de standpunten 
verduidelijkt zodat inbreukprocedures sneller kunnen worden afgehandeld.  

Figuur 8:  Voor bijna de helft van alle zaken wordt een oplossing gevonden 
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Noot:  Percentage van het aantal zaken dat in 2002 is behandeld in pakketvergaderingen georganiseerd 

door DG Interne markt. 
 



15 

SOLVIT15  

SOLVIT houdt zich bezig met gevallen waarin de internemarktregels door een nationale 
of plaatselijke overheid onjuist worden toegepast, bijvoorbeeld wanneer wordt geweigerd 
een geldig diploma te erkennen of wanneer een product dat aan de eisen van de Europese 
richtlijnen voldoet, niet tot de markt wordt toegelaten. Het belangrijkste voordeel van 
SOLVIT is snelheid: het streven is om klachten binnen tien weken op te lossen.  

Kader 1: Hoe werkt SOLVIT? 

Het systeem functioneert via een netwerk van SOLVIT-centra16 die zijn ondergebracht bij 
de nationale regering van iedere lidstaat of EVA-staat.  
• Klagers kunnen contact opnemen met het SOLVIT-centrum in hun land (het zgn. 

inleidende SOLVIT-centrum), dat eerst nagaat of de klacht gegrond is.  
• Vervolgens wordt de klacht ingevoerd in een online databank, zodat deze onmiddellijk 

kan worden doorgestuurd naar het SOLVIT-centrum in de andere lidstaat waar het 
probleem zich heeft voorgedaan (het zgn. uitvoerende SOLVIT-centrum). 

• Het uitvoerende SOLVIT-centrum moet binnen een week bevestigen of het de zaak 
aanvaardt of niet ('elektronische handdruk'). 

• Als de zaak eenmaal door het uitvoerende SOLVIT-centrum is aanvaard, moet binnen 
tien weken een oplossing worden gevonden voor het probleem. Gedurende de 
onderzoeksperiode houden beide SOLVIT-centra contact met elkaar en houden ze de 
indiener van de klacht op de hoogte van de voortgang en de voorgestelde oplossing. 

Voorgestelde oplossingen zijn niet bindend voor de indiener van de klacht. Als een 
probleem onopgelost blijft, of als een indiener een voorgestelde oplossing onaanvaardbaar 
vindt, kunnen er altijd nog meer formele stappen worden genomen. 
 

SOLVIT is sinds eind juli 2002 operationeel. Er zijn nog niet voldoende SOLVIT-zaken 
geweest om statistisch geldige conclusies te kunnen trekken. De beschikbare cijfers geven 
echter wel een indicatie van het potentieel van het netwerk en van hoe het functioneert. 

Op 15 april waren er 111 zaken in het systeem ingevoerd. Momenteel worden 33 zaken 
onderzocht. Van de 78 afgesloten zaken zijn er 56 opgelost. 

                                                 
15  Nadere informatie over SOLVIT is te vinden op: 

http://europa.eu.int/comm/internal_market/solvit/ 

16  De adresgegevens van alle SOLVIT-centra zijn te vinden op: 
http://europa.eu.int/comm/internal_market/solvit/centres_en.htm 
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Figuur 9:  Via SOLVIT wordt meer dan 70% van de zaken opgelost 
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Bron:  SOLVIT-databank. Afgesloten zaken op 15 april 2003.  
 

Over het algemeen lukt het de SOLVIT-centra om binnen de termijn van tien weken een 
oplossing te vinden (figuur 10).  

Figuur 10:  De meeste lidstaten lossen zaken binnen tien weken op 
 

 
Bron:  SOLVIT-databank. Gemiddeld tijdsverloop tussen het invoeren van een zaak door het SOLVIT-

centrum van oorsprong en het aanvaarden van de oplossing door het SOLVIT-centrum van 
oorsprong voor in behandeling genomen zaken (situatie op 15 april 2003). Oostenrijk, 
Liechtenstein en Noorwegen hebben tot dusver geen zaken opgelost. 

 
 
Niet overal wordt evenveel gebruik gemaakt van SOLVIT. Duitsland, Portugal en 
Nederland hebben SOLVIT het meest gebruikt ten behoeve van hun ondernemingen en 
burgers. Het feit dat grote lidstaten als Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk relatief 
weinig zaken in het systeem hebben ingevoerd, lijkt eerder een indicatie van een gebrek 
aan bekendheid van SOLVIT in die landen dan een teken dat de ondernemingen en 
burgers daar minder moeite zouden hebben om hun rechten uit te oefenen.  
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Figuur 11:  De SOLVIT-centra in Duitsland, Portugal en Nederland hebben de 
meeste zaken ingevoerd  

Bron: SOLVIT-databank. Aantal door het inleidende SOLVIT-centrum ingevoerde zaken (situatie op 15 
april 2003). 

 

In het najaar van 2003 zal SOLVIT verder worden opengesteld zodat er ook rechtstreeks 
zaken online kunnen worden ingevoerd door organisaties zoals Euro Info Centres, de 
wegwijzerdienst voor burgers, de Europese Bureaus voor Consumentenvoorlichting, 
Kamers van Koophandel, brancheorganisaties enz.17 Naar verwachting zal het aantal 
zaken hierdoor aanzienlijk toenemen. De SOLVIT-centra zullen over voldoende middelen 
moeten beschikken om in de behoefte te kunnen blijven voorzien. 

Kader 2: Spaanse autoriteiten betalen boete terug aan Portugees bergingsbedrijf 

Een Portugees bergingsvoertuig vervoerde een Portugese schadeauto van België naar 
Portugal. In Spanje werd het door de Spaanse verkeerspolitie aangehouden en gedwongen 
een boete van 600 euro te betalen omdat het voertuig niet was uitgerust met een 
tachograaf. 

Het Portugese SOLVIT-centrum klaagde bij het Spaanse, omdat de betrokken EG-
verordening 'voertuigen die speciaal zijn uitgerust voor reparaties en wegslepen' 
uitzondert van de verplichting om dergelijke apparatuur te installeren. 

De Spaanse autoriteiten gaven binnen drie weken toe dat ze een fout hadden gemaakt en 
betaalden de boete prompt terug. 
 
Kader 3:  Echtgenoot Deense werkzoekende krijgt verblijfsvergunning in Nederland 

Een Deense burger zocht een baan in Nederland. Zij stond bij de Nederlandse 
vreemdelingenpolitie geregistreerd als EU-werkzoekende. Volgens de EU-wetgeving had 
haar Mexicaanse echtgenoot recht op dezelfde status, maar de Nederlandse autoriteiten 
weigerden die status te verlenen zolang zij geen baan had gevonden. 

                                                 
17  Op grond van de nieuwe strategie voor de interne markt (2003-2006) moet de Commissie een 

informatieportaal opzetten waar SOLVIT en andere bestaande initiatieven en contactpunten bijeen 
worden gebracht om ze toegankelijker te maken voor het publiek. 

21 17 13 9 8 7 7 6 5 5 3 3 3 2 1 1 0 0
0

5

10

15

20

25

D P NL S F B EL DK A UK E IRL NOR LIE FIN I ISL L

Za
ke

n



18 

Na tussenkomst van het Nederlandse SOLVIT-centrum kreeg de man van deze cliënt een 
verblijfsvergunning met de facto dezelfde rechten als zijn vrouw. De zaak werd na 51 
dagen gesloten en de cliënt was tevreden met de voorgestelde oplossing. 
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INBREUKPROCEDURES 

Soms zijn alternatieven voor inbreukprocedures niet geschikt of leveren ze geen resultaat 
op. In die gevallen treedt de Commissie krachtig op om te zorgen dat de lidstaten hun 
wettelijke verplichtingen nakomen en dat burgers en bedrijven ten volle kunnen profiteren 
van de verworvenheden van de interne markt.  

Helaas is het aantal lopende inbreukzaken18 met 6% gestegen, van 1505 in het scorebord 
van november 2002 tot 1598 thans. De verdeling over de lidstaten is de afgelopen twee 
jaar nauwelijks veranderd; nog altijd staat bijna 30% van alle zaken op het conto van 
Frankrijk en Italië.  

Figuur 12: Het aantal lopende inbreukprocedures is met 6% gestegen 

Noot:  Lopende inbreukprocedures op 28 februari 2003. De cijfers omvatten ook gevoegde zaken ('cas 
traité sous'), die samen met de desbetreffende voornaamste zaak worden behandeld.  

 

Soms combineert de Commissie een aantal zaken die op vergelijkbare klachten berusten 
en behandelt deze als één zaak. Dat betekent dat er meteen een groot aantal klachten kan 
worden opgelost als deze zaak wordt afgesloten (zie figuur 13).  

                                                 
18  De in het scorebord vermelde aantallen inbreukprocedures betreffen non-conformiteit of verkeerde 

toepassing van de internemarktwetgeving. Gevallen van te late omzetting (waarbij automatisch 
inbreukprocedures worden ingeleid) zijn in het vorige hoofdstuk behandeld. 
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Figuur 13:  Sommige lidstaten zouden het aantal lopende zaken aanzienlijk 
kunnen verkleinen door één zaak ten principale op te lossen 

 
 Aantal 

gevoegde 
zaken 

Zaak ten principale Soort inbreuk Stadium 

D 52 Duitse verpakkingswetgeving 
('Töpfer-wet') 

Non-conformiteit Europese Hof 

UK 33 Toezicht Lloyd's of London Verkeerde 
toepassing 

Schriftelijke aanmaning 

EL 27 Ontoereikende milieueffectrapportage Non-conformiteit Europese Hof 
IRL 22 Ontoereikende milieueffectrapportage Non-conformiteit Arrest van het Hof + met 

redenen omkleed advies 
art. 228 

E 17 Waterverontreiniging Verkeerde 
toepassing 

Arrest van het Hof + 
schriftelijke aanmaning 
art. 228 

F 17 Bepaalde voedseladditieven niet 
toegelaten door Franse wetgeving 

Verkeerde 
toepassing 

Europese Hof 

I 10 Geen openbare aanbesteding bij 
overheidsopdrachten 

Verkeerde 
toepassing 

Schriftelijke aanmaning 

B 9 Fiscale discriminatie en 
vergunningseisen voor de plaatsing 
van schotelantennes  

Verkeerde 
toepassing 

Met redenen omkleed 
advies 

NL 9 Vervoer van afvalstoffen Verkeerde 
toepassing 

Europese Hof 

FIN 6 Fiscale discriminatie van auto's uit 
andere lidstaten 

Verkeerde 
toepassing 

Schriftelijke aanmaning  

TOTAAL:     202 gevoegde zaken 
 
Noot: Zaken ten principale met een groot aantal gevoegde zaken ('cas traité sous') op 28 februari 2003. 

  

Niet alleen is het totale aantal inbreukprocedures toegenomen, maar ook zijn de lidstaten 
er niet of nauwelijks beter in geslaagd om snel oplossingen te vinden. Duitsland en 
Zweden scoren het best. De prestaties van Nederland, Portugal en Denemarken zijn sinds 
november vorig jaar verslechterd. Over het geheel genomen wordt slechts één op de 
ongeveer drie zaken snel opgelost (zie figuur 14).  
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Figuur 14: Slechts een derde van de inbreukzaken wordt snel opgelost 

Noot:  Aantal zaken dat op 28 februari 2003 was gesloten, uitgedrukt als percentage van het aantal zaken 
dat tussen 1 juli 2000 en 30 juni 2002 werd ingeleid.  

 
 
In haar meest recente Evaluatie van de strategie voor de interne markt heeft de Commissie 
de doelstelling opgenomen dat de lidstaten het aantal procedures wegens verkeerde 
toepassing waarbij ze zijn betrokken, vóór juni 2003 met 10% moeten terugdringen (zie 
figuur 15). Tot dusver is het resultaat teleurstellend. Elf lidstaten hebben zelfs meer 
inbreukzaken dan een jaar geleden. Alleen Duitsland en Luxemburg halen de doelstelling.  

Figuur 15: Nauwelijks vooruitgang wat betreft het terugdringen van het aantal 
inbreukprocedures wegens verkeerde toepassing van de wetgeving  

 
Noot:  Lopende inbreukzaken wegens verkeerde toepassing van de afgeleide EU-wetgeving (dus 

uitgezonderd het Verdragenrecht) op 28 februari 2003 vergeleken met 28 februari 2002. De 
corresponderende cijfers in scorebord 10 zijn niet volkomen vergelijkbaar doordat de 
gegevensverzameling is herzien. 
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2. FISCALE BELEMMERINGEN IN DE INTERNE MARKT  

Inleiding 

Fiscale belemmeringen spelen een belangrijke rol in de achterblijvende resultaten van de 
interne markt. In het ergste geval zorgen ze ervoor dat de interne markt niet goed kan 
functioneren. Vaker leiden ze tot aanzienlijke en onnodige kosten voor bedrijven en maar 
al te vaak is het de consument die uiteindelijk voor het resulterende gebrek aan 
doelmatigheid betaalt. Aan de hand van vier korte probleemschetsen illustreert dit 
scorebord verschillende facetten hiervan. 

Vennootschapsbelasting 

Binnen de interne markt hebben bedrijven momenteel met 15 verschillende 
vennootschapsbelastingstelsels te maken. Na de uitbreiding zal dit aantal oplopen tot 25. 
In 2001 kwam de Commissie met een aantal gerichte maatregelen om een deel van de 
afzonderlijke fiscale belemmeringen op te heffen, maar concludeerde dat op de langere 
termijn de enige echte oplossing is om een geconsolideerde heffingsgrondslag in te 
voeren. Door zich aan één berekeningssysteem te houden zouden ondernemingen dan met 
hetzelfde gemak in de hele interne markt kunnen opereren als ze momenteel in iedere 
lidstaat doen.  

Figuur 16 laat zien dat het totale effectieve belastingtarief* voor een winstgevende 
onderneming vooral wordt bepaald door de verschillende nominale belastingtarieven die 
de lidstaten heffen, en niet door de ingewikkelde berekeningen die in ieder land nodig zijn 
om de belastbare winst of de heffingsgrondslag vast te stellen. Over het algemeen geldt 
dat hoe hoger het nominale belastingtarief is, hoe hoger het totale effectieve 
belastingtarief is, en omgekeerd.  

Figuur 16:  Geen grote verschillen tussen nominale en effectieve belastingtarieven 

 
Bron:  Europese Commissie, DG Belastingen en douane-unie. 2002 Effective Average Tax Rates (EATR) 

and nominal rates. 
 * Het effectieve gemiddelde belastingtarief zet de contante waarde van een investeringsproject ná 

belastingen af tegen de waarde van het project vóór belastingen. Dit is een gebruikelijke eenheid 
om de werkelijke belastingdruk van bedrijven tussen verschillende landen te vergelijken, omdat 
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hierin de gecombineerde effecten van verschillende nominale belastingtarieven en 
belastinggrondslagen bij elkaar worden opgeteld, rekening houdend met belastingvrijstellingen, 
aftrekposten enz. Een uitvoerige bespreking van de effectieve gemiddelde belastingtarieven en 
andere methoden is te vinden in 'De heffing van vennootschapsbelasting in de interne markt', een 
werkdocument van de Commissie (SEC 1681 van oktober 2001). 

 
Eén geconsolideerde heffingsgrondslag voor ondernemingen met activiteiten in meerdere 
EU-landen zou de beslissingsvrijheid van de lidstaten ten aanzien van het belastingtarief 
niet aantasten. Dit is in overeenstemming met de huidige opvatting van de Commissie dat 
tarieven een zaak van de lidstaten zijn en zou een aantal voordelen opleveren, waaronder: 

(i)  Een veel grotere mate van doorzichtigheid en eenvoud. Ondernemingen zouden 
gemakkelijker kunnen bepalen waar in de interne markt ze het best hun investeringen 
kunnen doen en de kans zou kleiner worden dat het belastingstelsel een verstorende 
invloed heeft op dergelijke beslissingen. 

(ii)  Lagere nalevingskosten – de huidige 15 systemen zouden worden vervangen door één 
stel regels. 

(iii)  Een oplossing voor het toenemende probleem van de verrekenprijzen, dat tot 
onzekerheden leidt en het risico met zich meebrengt dat bedrijfsactiviteiten dubbel of 
helemaal niet worden belast. 
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Kader 4:  Het probleem van de verrekenprijzen 

 

 

 

 

 

 

Momenteel moet een onderneming met activiteiten in meerdere landen ervoor zorgen dat 
iedere transactie tussen de bedrijfsonderdelen in verschillende lidstaten wordt geboekt 
tegen de 'arm's length'-prijs19, zodat iedere lidstaat belasting kan heffen over het 'juiste' 
bedrag en de onderneming niet bijvoorbeeld gewoon de winst kan opgeven in de lidstaat 
met het laagste belastingtarief. In bovenstaand voorbeeld moeten er drie prijzen worden 
vastgesteld door de belastingautoriteiten in de desbetreffende lidstaten: de hoogte van het 
licentiebedrag (Verenigd Koninkrijk & Frankrijk), de prijs van de grondstoffen (Duitsland 
& Frankrijk) en de prijs van de vervaardigde kunststof (Frankrijk & Italië). Er zijn echter 
verschillende methoden om de 'arms length'-prijs te berekenen en er is geen garantie dat 
de belastingdiensten in de verschillende lidstaten het eens zullen zijn over de prijs die in 
rekening gebracht moet worden, omdat er geen sprake is van één 'correct' antwoord. Er 
bestaan wel regelingen om te proberen dit probleem op te lossen, maar het hele proces van 
het berekenen van de juiste prijs, het opstellen van de bijbehorende stukken en het 
oplossen van geschillen is zowel voor bedrijven als voor overheden een kostbare en 
tijdrovende zaak. Bovendien is er geen garantie dat er niet dubbel of juist helemaal geen 
belasting wordt geheven. 

Voorlopige oplossing: de Commissie heeft een Gezamenlijk Forum voor verrekenprijzen 
ingesteld, bestaande uit deskundigen uit de lidstaten en het bedrijfsleven, dat moet 
nadenken over niet-wetgevende, pragmatische verbeteringen van het bestaande proces. Dit 
forum is reeds een aantal malen bijeengekomen.20  

Definitieve oplossing: de Commissie is ervan overtuigd dat de beste oplossing is om voor 
de hele EU een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag in te voeren, zodat 
de noodzaak vervalt om voor alle transacties binnen een concern prijzen vast te stellen. Er 
zou een nieuw mechanisme moeten worden afgesproken om de totale belastinggrondslag 
van iedere onderneming tussen de betrokken lidstaten te verdelen.  

                                                 
19  Het 'arm's length'-beginsel houdt in dat aan een dochteronderneming dezelfde prijs in rekening moet 

worden gebracht als aan een externe klant. 

20  Zie http://europa.eu.int:8082/comm/taxation_customs/taxation/company_tax/transfer_pricing.htm 

Duits 
dochterbedrijf 

Frans dochterbedrijf 
vervaardigt kunststof 

Italiaans dochterbedrijf maakt en 
verkoopt speelgoed  

Brits moederbedrijf bezit octrooi op 
fabricageproces 

verkoopt grondstoffen verkoopt kunststof 

betaalt licentiegeld 



25 

BTW 

Het bedrijfsleven ondervindt ook obstakels die samenhangen met het BTW-stelsel. In 
november 2000 bleek uit een onderzoek van de Commissie dat problemen met het BTW-
stelsel en BTW-procedures door 26% van de ondernemingen als een belemmering voor 
het zakendoen in de interne markt worden ervaren. In een andere enquête van september 
2001 werden BTW-betalingen en -teruggaven als derde genoemd van terreinen met de 
hoogste nalevingskosten voor ondernemingen.21 De vele en ingewikkelde BTW-
voorschriften in de 15 lidstaten, gecombineerd met de moeite die het kost om BTW uit het 
buitenland terug te krijgen, veroorzaken aanzienlijke kosten en vormen een 
daadwerkelijke barrière voor grensoverschrijdende activiteiten. 

De Commissie onderzoekt momenteel welke mogelijkheden er zijn om de BTW-
verplichtingen te vereenvoudigen en te moderniseren. Behalve dat er technische 
besprekingen worden gevoerd met de lidstaten, wordt ook het publiek geraadpleegd over 
mogelijke verbeteringen. De Commissie hoopt in 2004 met een voorstel te komen. 

  

Motorvoertuigen 

In achtereenvolgende scoreborden is geïllustreerd dat buitensporige prijsverschillen voor 
producten erop duiden dat de interne markt nog niet naar behoren functioneert. 

Een auto kopen 

Het voorbeeld van personenauto's in figuur 17 laat duidelijk zien dat de Europese 
consument op de verschillende nationale markten zeer uiteenlopende prijzen betaalt voor 
iets wat in feite een homogeen product is.  

Figuur 17:  Nog altijd aanzienlijke verschillen in de prijs van nieuwe auto's vóór 
belasting 

 A B D DK E EL F FIN I IRL L NL P S UK 

Ford 
Fiesta 

119 112 126 102 103 104 107 111 103 113 112 103 100 114 121 

VW 
Golf 

121 124 132 102 125 103 121 100 126 111 132 123 121 122 126 

Peugeot 
307 

120 116 123 89 109 100 119 109 117 103 116 112 110 105 130 

Opel 
Vectra 

114 123 114 122 100 105 114 107 120 112 123 110 117 119 122 

 
Bron:  Europese Commissie, DG Mededinging. Indexcijfer: laagste prijs in het eurogebied (op 1 

november 2002) exclusief belastingen = 100 (aangepast voor verschillen in standaarduitvoering). 
Zie http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/price_diffs/ 

 

Deze verschillen worden vooral veroorzaakt door twee factoren: het belastingbeleid van 
de lidstaten en het prijsbeleid van de fabrikanten. Figuur 18 toont duidelijk de verschillen 
                                                 
21  Zie Scorebord van de interne markt nr. 9. 
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in belastingen (registratiebelasting en BTW). De grote belastingverschillen tussen de 
lidstaten zijn voor fabrikanten aanleiding om per lidstaat andere prijzen vóór belasting te 
hanteren. Zo zijn de prijzen vóór belasting over het algemeen hoger in lidstaten die geen 
of lage registratiebelastingen kennen en omgekeerd; hetzelfde geldt voor de BTW. De 
auto-industrie kan de hoogte van de belastingen in aanmerking nemen bij het vaststellen 
van de prijzen vóór belasting, omdat er in de interne markt tot dusver nauwelijks auto's 
over de grens werden verkocht of gekocht. Deze situatie zou echter moeten veranderen nu 
de Commissie de mededingingsregels voor de verkoop en het onderhoud van auto's heeft 
gewijzigd. Deze nieuwe regels, die in oktober 2002 zijn ingevoerd, zouden zulk 
grensoverschrijdend koopgedrag gemakkelijker moeten maken. Het voordeel voor de 
consument is dat als hij voor zichzelf een auto importeert vanuit een lidstaat met hoge 
belastingen, hij de lagere prijs vóór belasting kan betalen en vervolgens de belastingen 
kan voldoen in zijn eigen lidstaat, zodat de prijs in totaal lager uitkomt.  

Figuur 18:  Enorme verschillen in belastingen op auto's 

 
Bron:  ACEA-belastinggids 2002. Registratiebelasting en BTW uitgedrukt als percentage van de prijs 

vóór belasting van een personenauto van 2000 cc. 

 
Doordat steeds meer consumenten gebruik maken van dit aspect van de interne markt, zijn 
de prijzen vóór belasting in verschillende lidstaten reeds dichterbij elkaar komen te liggen 
en zouden de buitensporige prijsverschillen voor een deel moeten verdwijnen. Zolang 
echter de andere factor blijft bestaan – de grote belastingverschillen tussen landen in de 
interne markt – zullen er ook bepaalde prijsverschillen blijven bestaan. Gehoopt wordt dat 
de lidstaten hun verantwoordelijkheid nemen en hun belastingbeleid ten aanzien van 
motorvoertuigen onderling zullen aanpassen. 

Een auto meenemen naar een andere lidstaat 

Een ander voorbeeld van problemen binnen de interne markt is het meenemen van een 
auto naar een andere lidstaat, hetzij wanneer een autobezitter verhuist van de ene naar de 
andere lidstaat hetzij wanneer iemand een tweedehands auto koopt in een andere lidstaat. 
Verschillende belastingstructuren en administratieve problemen leiden tot 
ondoorzichtigheid en tot hogere kosten voor de consument. Niet alleen kan het gebeuren 
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dat de consument uiteindelijk twee keer registratiebelasting moet betalen, maar ook is 
vaak de hele procedure zeer complex en ontbreekt volledige en goed toegankelijke 
informatie voor de EU-consument. Belastingen zijn niet de enige oorzaak van dit 
probleem maar spelen wel een belangrijke rol. De registratiebelasting is de grootste 
schuldige in dit verband en de Commissie heeft voorgesteld22 om de registratiebelasting 
geleidelijk te verlagen, op een laag niveau te stabiliseren en bij voorkeur na een 
overgangsperiode van vijf tot tien jaar helemaal af te schaffen. In plaats daarvan moeten 
de lidstaten autobezitters dan hogere motorrijtuigenbelastingen en brandstofheffingen 
opleggen. Ten eerste wordt het dan gemakkelijker om een auto mee te nemen naar een 
andere lidstaat, maar ten tweede zou dit, omdat de registratiebelasting deel uitmaakt van 
de prijs van een nieuwe auto, ook een positief effect moeten hebben op de onderlinge 
aanpassing van de autoprijzen. 

Belasting van pensioenen 

De opheffing van fiscale barrières voor grensoverschrijdende 
bedrijfspensioenvoorzieningen is een prioriteit voor de Commissie. In veel lidstaten is 
geen sprake van gelijke behandeling van buitenlandse pensioenfondsen: pensioenpremies 
die aan binnenlandse fondsen zijn betaald, zijn fiscaal aftrekbaar; premies die aan 
buitenlandse fondsen zijn betaald, zijn dat niet. Als mobiele werknemers geen recht 
hebben op belastingaftrek van pensioenpremies die ze binnen hun oorspronkelijke 
pensioenregeling hebben betaald, is dat een beperking van hun recht op vrij verkeer. Deze 
fiscale discriminatie beperkt ook pensioenfondsen in hun vrijheid van dienstverlening. 
Verder betekent het dat ondernemingen met vestigingen in verschillende lidstaten, de 
bedrijfspensioenen voor al hun werknemers in de hele Unie niet in één gecentraliseerde 
regeling kunnen onderbrengen. Een dergelijke centralisatie zou voor ondernemingen 
aanzienlijke schaalvoordelen opleveren en zou de administratiekosten sterk verlagen. 

Naar aanleiding van de wetgevingsanalyse in haar mededeling over fiscale barrières voor 
bedrijfspensioenregelingen van 19 april 200123 heeft de Commissie de complexe nationale 
belastingregels voor premies voor aanvullende pensioenregelingen onderzocht. Als gevolg 
van dit onderzoek heeft de Commissie op 5 februari 2003 aan Denemarken een met 
redenen omkleed advies gestuurd op grond van artikel 226 van het EG-verdrag, met het 
verzoek om de belastingwetgeving aan te passen en pensioenpremies die aan 
pensioenfondsen in andere lidstaten zijn betaald, dezelfde fiscale behandeling te geven als 
premiebetalingen aan binnenlandse fondsen. Tegelijkertijd heeft de Commissie 
inbreukprocedures ingeleid tegen België, Spanje, Frankrijk, Italië en Portugal, die 
soortgelijke regels hanteren. De Commissie heeft haar onderzoek van nationale wetten 
nog niet afgerond en er kunnen nog meer inbreukprocedures volgen. De Finse 
belastingregels voor pensioenregelingen werden reeds onverenigbaar met het 
Gemeenschapsrecht bevonden in de zaak Danner, waarin het Europese Hof van Justitie 
uitspraak deed op 3 oktober 2002 (zaak C-136/00). Ook de Zweedse 
pensioenbelastingwetgeving wordt momenteel door het Hof onderzocht op grond van een 
verzoek om een prejudiciële beslissing (Skandia/Ramstedt, zaak C-422/01).  
 

Conclusie 
                                                 
22  Belasting van personenauto's in de Europese Unie – opties voor maatregelen op nationaal niveau en op 

het niveau van de Gemeenschap (SEC(2002) 858 – COM(2002) 431 definitief). 

23  COM(2001)214, PB C 165 van 8.6.2001, blz. 4-13. 
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De hierboven geschetste voorbeelden, ontleend aan vier nogal verschillende fiscale 
terreinen (vennootschapsbelasting, BTW, motorvoertuigen en pensioenen), laten zien hoe 
uiteenlopende tarieven, grondslagen en stelsels kunnen zorgen voor obstakels die de 
werking van de interne markt frustreren. Het bedrijfsleven heeft hier last van, de 
consument heeft hier last van, en ook overheden moeten extra kosten maken en kunnen 
belastinginkomsten mislopen. Als de EU straks 25 staten en 25 belastingstelsels omvat, 
zullen dergelijke belemmeringen alleen maar toenemen. De aanpak van de Commissie is 
consistent – namelijk trachten de belemmeringen op te heffen en het functioneren van de 
interne markt te verbeteren – en omvat, zoals uit de voorbeelden blijkt, allerlei 
beleidsinstrumenten.  



29 

3. AANZIENLIJK LAGERE PRIJZEN IN DE NIEUWE LIDSTATEN  

In mei volgend jaar staat de EU voor een uitbreiding die qua omvang en verscheidenheid 
ongeëvenaard is. Als straks de 75 miljoen burgers uit de tien toetredingslanden erbij zijn 
gekomen, ontstaat – in de zin van koopkracht – de grootste interne markt ter wereld. 

Deze uitbreiding stelt de interne markt voor een grote uitdaging maar belooft ook grote 
voordelen op te leveren. Op macro-economisch niveau biedt de uitbreiding mogelijkheden 
voor meer handel, groei en werkgelegenheid24. Burgers zullen niet alleen nieuwe 
beroepskansen krijgen, maar als gevolg van de toegenomen concurrentie ook een ruimere 
keuze aan betere en goedkopere producten. Het bedrijfsleven zal tal van nieuwe 
marktkansen kunnen benutten. 

Opvallend aan deze uitbreiding is vooral de omvang, maar daarnaast zijn er nog allerlei 
andere belangrijke aspecten, zoals een aantal zeer interessante prijskwesties: 

• In de meeste toetredingslanden is het prijspeil zeer laag vergeleken met de huidige 
lidstaten. Toen Portugal en Spanje in 1986 toetraden, lag hun prijsniveau op 
respectievelijk 60 en 72% van het EU12-gemiddelde25. Nu heeft de helft van de 
nieuwe lidstaten een prijspeil van minder dan 50% van het EU15-gemiddelde. 

• Lidstaten met zeer hoge prijzen liggen geografisch dichtbij nieuwe lidstaten met zeer 
lage prijzen. Zo liggen de Baltische staten niet ver van de Scandinavische landen, waar 
de prijzen momenteel tot de hoogste in de EU behoren. Duitsland, met een prijsniveau 
dat rond het EU-gemiddelde ligt, krijgt twee nieuwe EU-buurlanden waar de prijzen 
maar half zo hoog zijn. 

Dit scorebord concentreert zich op de prijsverschillen tussen de tien toetredingslanden en 
de EU15. Ook worden vergelijkingen getrokken met eerdere uitbreidingen.  

 

Hoe groot zijn de prijsverschillen tussen de toetredingslanden en de EU15? 

In alle tien landen die volgend jaar tot de EU toetreden, liggen de prijzen voor goederen 
en diensten aanzienlijk onder het EU15-gemiddelde. Hun gemiddelde prijsniveau bedraagt 
slechts 54% van het EU-gemiddelde26.  

Malta en Cyprus onderscheiden zich van de andere toetredingslanden doordat hun 
inkomens- en prijsniveaus vergelijkbaar zijn met die van Portugal, Spanje en Italië. Figuur 

                                                 
24  Zie 'The economic impact of enlargement', Europese Commissie / Directoraat-generaal Economische 

en financiële zaken, Enlargement Papers no. 4, juni 2001, te vinden op: 
http://europa.eu.int/comm/economy_finance/publications/enlargement_papers/enlargementpapers04_en
.htm 

25  Particuliere consumptie in 1985. Bron van alle prijsgegevens in dit hoofdstuk: Eurostat 
(gegevensverzameling koopkrachtpariteiten). 

26  Ongewogen gemiddelde van het prijsniveau voor particuliere consumptie in 2000. De particuliere 
consumptie omvat alle goederen en diensten die door mensen worden gekocht. 
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19 laat zien dat hun geaggregeerde prijsniveau aanzienlijk hoger ligt dan in de overige 
toetredingslanden, maar nog altijd 20% onder het EU15-gemiddelde. 

Figuur 19: De prijzen van goederen en diensten in de nieuwe lidstaten liggen ruim 
onder het EU15-gemiddelde  
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Bron:  Eurostat. Prijspeil van goederen en diensten (particuliere consumptie in 2000) in de nieuwe 

lidstaten vergeleken met het EU15-gemiddelde (EU15-gemiddelde = 100). 
* Voor Malta prijspeil 1999. 

 

In een tweede groep landen – Letland, Polen en Slovenië – liggen de prijzen iets meer dan 
50% boven het EU15-gemiddelde, maar nog altijd ruim onder dat van de EU-lidstaat met 
het laagste geaggregeerde prijsniveau (Portugal). De overige vijf landen hebben 
prijsniveaus die onderling niet veel verschillen, namelijk 40-50% van het EU15-
gemiddelde.  

Bij internationale prijsvergelijkingen ziet men normaal gesproken een vrij nauwe 
samenhang tussen prijs- en inkomensniveaus. Inderdaad zijn de lagere prijzen in de 
toetredingslanden voor een deel het gevolg van de lagere inkomensniveaus in deze landen. 

Inkomensverschillen tussen de toetredingslanden kunnen echter niet alle geconstateerde 
prijsverschillen verklaren (zie figuur 20). Hongarije, Tsjechië, Slovenië en Slowakije 
lijken allemaal een laag prijspeil te hebben vergeleken met het inkomensniveau. Aan de 
andere kant lijkt in Cyprus, Polen, Estland, Litouwen en Letland het prijspeil hoog ten 
opzichte van het inkomensniveau. 

Dit duidt erop dat ook andere factoren – verschillen in marktstructuur, de 
concurrentiedruk in de economie, verschillen in de structuur van de detailhandel, smaak, 
enz. – bijdragen tot de prijsverschillen27. Figuur 20 laat dan ook zien dat de 

                                                 
27  Voor meer informatie over factoren die internationale prijsverschillen kunnen verklaren, zie scorebord 

nr. 10.  
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prijsverschillen tussen veel van de nieuwe lidstaten weliswaar niet zo groot zijn, maar dat 
de economische structuur per land nogal kan verschillen. 

Figuur 20:  Verschillen in inkomensniveaus kunnen de prijsverschillen slechts voor 
een deel verklaren 

 
Bron:  Berekeningen Eurostat en DG Interne markt. Vergelijking tussen inkomensniveaus (BBP per hoofd 

in KKP, EU15 = 100) en geaggregeerde prijsniveaus (prijsniveau BBP, EU15 = 100) in 2000. Geen 
informatie beschikbaar voor Malta voor 2000.  

 
 

Het lage geaggregeerde prijsniveau in de toetredingslanden lijkt grotendeels te worden 
verklaard door hun relatief lage lonen en huren. Arbeidsintensieve producten die in de 
nieuwe lidstaten worden vervaardigd, zijn dan ook aanzienlijk goedkoper. In 
productgroepen met veel geïmporteerde goederen komen de prijzen meer overeen met die 
in de EU (zie figuur 21). 
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Figuur 21:  De frisdrankprijzen in de toetredingslanden liggen dichtbij het EU15-
gemiddelde, terwijl diensten nog altijd aanzienlijk goedkoper zijn  
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Bron: Berekeningen Eurostat en DG Interne markt. 
 

Voor een aantal diensten, zoals die van kappers, liggen de prijzen dus erg laag ten 
opzichte van de huidige EU-landen. Andere voorbeelden zijn reparatiebedrijven, medische 
zorg, onderwijs en sommige verzekeringsproducten. In veel van de nieuwe lidstaten 
bedragen de prijzen voor deze diensten slechts een derde van die in de huidige EU.  

Ook voedsel is in de toetredingslanden veel goedkoper. Diverse soorten vlees, brood, 
meel, boter en dergelijke kosten over het algemeen de helft minder dan in de huidige 
lidstaten. Maar ook in dit opzicht zijn er grote verschillen tussen de toetredingslanden. Zo 
is de prijs van meel en andere graanproducten in Cyprus hoger dan in Nederland (het 
goedkoopste EU-land), terwijl deze prijs in Tsjechië slechts een derde van het EU-
gemiddelde bedraagt. 

De prijzen van meubels, kleding en schoenen liggen in de toetredingslanden gemiddeld op 
75% van het EU15-gemiddelde. In sommige van de nieuwe lidstaten zijn deze prijzen dus 
vergelijkbaar met die in veel EU-landen. 

Tot slot liggen de prijzen van frisdranken in sommige nieuwe lidstaten boven het EU15-
gemiddelde. En voor consumentenelektronica en witgoed, bijvoorbeeld wasmachines, 
wasdrogers en vaatwassers, liggen de gemiddelde prijzen zelfs in alle toetredingslanden 
boven het EU15-gemiddelde. 

 
Wat gebeurt er als de nieuwe lidstaten toetreden tot de EU? 

Het bijhouden van de prijsconvergentie tussen de huidige en toekomstige lidstaten levert 
waardevolle informatie op over de werkelijke integratie van markten. De ervaring met 
eerdere uitbreidingen leert dat de inhaalslag al heel vroeg begint – vaak nog voordat de 
uitbreiding een feit is. Figuur 22 laat zien dat bij de laatste uitbreidingen de 
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prijsverschillen in de EU na de uitbreiding geleidelijk kleiner werden en dat dit 
grotendeels het gevolg was van een convergentieproces vanuit de nieuwe lidstaten. 

Figuur 22:  De geschiedenis leert dat nieuwe lidstaten naar de oude lidstaten toe 
groeien 

Bron: Berekeningen ESTAT en DG MARKT. 

 

Als de toetredingslanden eenmaal deel uitmaken van de EU, zullen ze verder inlopen op 
de levensstandaard in de EU15. Naarmate de landen rijker worden, zullen de lonen en de 
inkomens stijgen. Dit zal uiteraard zijn weerslag hebben op de prijzen, met name voor 
niet-verhandelbare goederen en diensten. De verwachting is dan ook dat de grote 
verschillen tussen de nieuwe en de oude lidstaten ten aanzien van de prijzen van diensten 
in de loop van de tijd zullen afnemen. 

Anderzijds kan de uitbreiding er juist ook voor zorgen dat de prijzen van bepaalde 
verhandelbare goederen en diensten in de nieuwe lidstaten omlaaggaan. Een efficiëntere 
economische structuur in de nieuwe lidstaten kan in sommige sectoren lagere prijzen tot 
gevolg hebben. De ervaring met de liberalisering van de telecommunicatiesector in de 
EU15 laat bijvoorbeeld zien dat concurrentie kan resulteren in lagere prijzen voor de 
consument. De interne markt speelt een belangrijke rol in dit verband, niet alleen door 
voor concurrentie te zorgen, maar ook door grensoverschrijdende investeringen en 
kennisoverdracht te vergemakkelijken. 

Er is daarom alle reden om aan te nemen dat deze uitbreiding, net als voorgaande 
uitbreidingen, tot prijsconvergentie zal leiden. Voor de tien landen die volgende jaar 
zullen toetreden, lijkt de convergentie zelfs al te zijn begonnen. Momenteel is er ten 
aanzien van de nieuwe lidstaten slechts informatie beschikbaar over drie jaren28. Het is 
daarom nog te vroeg om harde conclusies te trekken, maar tussen 1999 en 2001 is de 
prijsspreiding in de EU25 teruggelopen van 27,2% naar 25,6%, terwijl de prijsspreiding in 

                                                 
28 De gegevens voor 2001 zijn voorlopig. 
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de EU15 in dezelfde periode gelijk is gebleven. De verkleining van de kloof lijkt daarom 
het gevolg te zijn van een convergentieproces vanuit de nieuwe lidstaten.  


