maatschappijwetenschappen havo 2018-I
Opgave 5 De Europese Unie versus Apple
Bij deze opgave hoort tekst 11 .
Inleiding
Een van de machtigste commissariaten van de Europese Unie (EU) is het
commissariaat van Mededinging. Eurocommissaris Margrethe Vestager
die momenteel op die post zit, kan hoge boetes opleggen aan bedrijven
en instellingen die zich niet houden aan de regels van de
gemeenschappelijke markt. De Eurocommissaris kan ook een lidstaat
verplichten naheffingen op te leggen aan bedrijven die extreem gunstige
belastingafspraken hebben gemaakt. In dit geval de belastingafspraak van
Ierland met het Amerikaanse bedrijf Apple (zie tekst 11). De
Eurocommissaris beschouwt een dergelijke belastingafspraak als
staatssteun.
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Lees de regels 1 tot en met 24 van tekst 11.
De Eurocommissaris Vestager wil dat Ierland van Apple eist dat deze
alsnog miljarden aan belastinggelden betaalt. Ex-Eurocommissaris Neelie
Kroes heeft kritiek op dit besluit van Vestager. De kritiek van Neelie Kroes
is gebaseerd op één van de kenmerken van een staat.
Welk kenmerk van een staat is dat?
Lees de regels 25 tot en met 35 van tekst 11.
Op het gebied van economische samenwerking heeft de EU een aantal
bevoegdheden.
Op welke bevoegdheid van de EU op het gebied van economische
samenwerking is het besluit van Vestager gebaseerd?
A het bevorderen van de financiële stabiliteit van de eurolanden
B het garanderen van eerlijke concurrentie
C het garanderen van het vrije verkeer van goederen, diensten en
kapitaal
D het ordenen van de markten van landbouwproducten
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Lees de regels 36 tot en met 43 van tekst 11.
Welke twee Europese instellingen moeten staan bij (d) en (e)?
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Op 19 december 2016 heeft de Amerikaanse technologiegigant Apple
beroep aangetekend tegen de vordering van 13 miljard euro plus rente
aan achterstallige belasting die het bedrijf van de Europese Commissie
moet betalen aan de Ierse belastingdienst. Apple gaat de zaak voorleggen
bij een ander orgaan van de EU.
Bij welk Europees orgaan gaat Apple de zaak voorleggen?
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Margrethe Vestager geldt als een van
de succesvolste Eurocommissarissen. Voor een belangrijk deel komt
dat door haar portefeuille:
mededinging. Het Apple-dossier is tot
nu toe de knaller. Met die zaak legde
zij een bom onder het te soepele
belastingbeleid van sommige
Europese lidstaten en onder het
complete Ierse ‘businessmodel’, dat
draait om het aantrekken van
multinationals met gunstige
belastingregelingen. Ierland, dat
Apple in 2014 slechts 0,005 procent
belasting liet betalen, moet de
bewust misgelopen miljarden nu
terugvorderen.
De kwestie kwam haar op kritiek te
staan van een voorganger, Neelie
Kroes. Kroes schreef in een
opiniestuk dat Vestagers besluit
inbreuk maakt op “het recht van EU-

lidstaten om hun eigen belastingwetten vast te stellen”.
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Mevrouw Vestager, u kreeg na de
Apple-zaak kritiek dat u zich te
veel bemoeit met nationaal
belastingbeleid.
“Daar begrijp ik niets van. Natuurlijk
kan elk land zijn eigen belastingbeleid voeren, maar tegelijkertijd
hebben we gezamenlijk afgesproken
dat je een bedrijf geen voordeel mag
geven dat je niet gunt aan andere
bedrijven of andere sectoren.”
De wereld globaliseert, maar uw
departement groeit niet mee. Heeft
u genoeg mensen?
“Ik beslis niet over de Europese
begroting. Dat doen …(d)… en
...(e)… . Ik ga niet zitten dromen. Ik
moet ervoor zorgen dat we nú onze
prioriteiten goed krijgen.”

naar: www.nrc.nl, 1 december 2016
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