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BEKNOPTE MOTIVERING 

Voorwerp en werkingssfeer 

  

Het voorstel van de Commissie maakt deel uit van een breder btw-pakket dat de 

desbetreffende regels in overeenstemming wil brengen met de realiteit van een in toenemende 

mate digitale economie. Doel van het volledige pakket is de nalevingskosten en de 

complexiteit van de regelgeving voor de ondernemingen te verminderen, inkomstenverlies 

voor de lidstaten ingevolge niet-naleving te beperken en ervoor te zorgen dat EU-bedrijven in 

vergelijking met bedrijven van buiten de EU niet worden benadeeld door de btw-regels voor 

geïmporteerde goederen. Het pakket werd al aangekondigd in de strategie voor de digitale 

interne markt en het btw-actieplan. 

 

Het specifieke voorstel tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG (de btw-richtlijn) maakt het 

voor de lidstaten mogelijk om dezelfde btw-tarieven toe te passen op e-publicaties (bv. 

e-boeken, e-kranten en e-tijdschriften) als op gedrukte publicaties. In de bestaande 

regelgeving worden e-publicaties beschouwd als "langs elektronische weg verrichte diensten", 

waarvoor een btw-tarief van ten minste 15 % geldt. Voor fysieke publicaties kunnen de 

lidstaten echter een verlaagd tarief (ten minste 5 %) toepassen, terwijl sommige lidstaten de 

mogelijkheid hebben gekregen om op bepaalde publicaties sterk verlaagde tarieven (minder 

dan 5 %) of zelfs nultarieven toe te passen. 

 

Het voorstel bevat kleine technische aanpassingen van de btw-richtlijn, die het voor lidstaten 

mogelijk moeten maken om ook voor de btw op e-publicaties verlaagde, sterk verlaagde of 

nultarieven toe te passen.  

 

Standpunt van de rapporteur  
 

De rapporteur verwelkomt het voorstel, dat in overeenstemming is met het reeds lang door het 

Parlement gehuldigde standpunt dat het onderscheid tussen btw-tarieven voor fysieke en 

elektronische publicaties in het digitale tijdperk onhoudbaar is. De nieuwe regelgeving moet 

zorgen voor duidelijkheid op de media- en boekenmarkt, bedrijven helpen om nieuwe 

modellen te verkennen (bv. gecombineerde aanbiedingen van fysieke en e-boeken, hetgeen tot 

dusver onmogelijk was), en uiteindelijk de prijs voor de consument verminderen en zo de 

toegang tot culturele inhoud bevorderen. 

 

De rapporteur heeft twee gerichte amendementen op het voorstel van de Commissie 

ingediend. Een eerste amendement onderstreept dat het creëren van een gelijk speelveld qua 

btw-regels tussen fysieke en elektronische publicaties innovatie en investeringen in creatieve 

inhoud zal aanmoedigen en aldus de algemene toegankelijkheid tot cultuurgoederen en 

educatief materiaal zal verbeteren. De rapporteur wijst er in deze context op dat de 

verspreiding van digitale culturele en creatieve inhoud een toenemende rol speelt bij de 

toegang tot cultureel materiaal en auteurs en aanbieders van digitale inhoud de kans biedt een 

nieuw en ruimer publiek te bereiken. Het tweede amendement is niet meer dan een 

verduidelijking. Aangezien audiopublicaties momenteel in de btw-wetgeving op dezelfde voet 

worden behandeld als klassieke fysieke publicaties, moeten aangepaste en audioversies van e-

publicaties ook op dezelfde manier worden behandeld als gewone e-publicaties. Dit is 

belangrijk om te verzekeren dat deze wijziging van de btw-regels ook ten goede komt aan 
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personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben. De 

Commissie heeft verduidelijkt dat aangepaste en audio-e-publicaties volgens het voorstel in 

aanmerking komen voor verlaagde btw-tarieven. Het amendement op de overweging is 

ingediend om dit punt te onderstrepen en te motiveren. 

 

AMENDEMENTEN 

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

economische en monetaire zaken onderstaande amendementen in aanmerking te nemen: 

Amendement  1 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 1 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (1 bis) In zijn resolutie van 13 oktober 

2011 over de toekomst van de btw 1bis heeft 

het Parlement eraan herinnerd dat het 

neutraliteitsbeginsel een van de 

belangrijkste kenmerken van het btw-

stelsel is en onderstreept dat derhalve 

"alle boeken, kranten en tijdschriften, 

ongeacht de opmaak, op precies dezelfde 

wijze moeten worden behandeld". 

 _________________ 

 1bis P7_TA(2011)0436. 

Amendement  2 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) In overeenstemming met de 

strategie voor de digitale eengemaakte 

markt8 en teneinde gelijke tred te houden 

met de technologische vooruitgang in de 

digitale economie, moet het de lidstaten 

worden toegestaan om de btw-tarieven 

voor langs elektronische weg geleverde 

publicaties af te stemmen op lagere btw-

tarieven voor publicaties op fysieke 

(2) In overeenstemming met de 

strategie voor de digitale eengemaakte 

markt8 en teneinde gelijke tred te houden 

met de technologische vooruitgang in de 

digitale economie, teneinde innovatie, 

creativiteit, investeringen en de productie 

van nieuwe inhoud te stimuleren, en 

teneinde digitaal leren, kennisoverdracht 

en de toegang tot en bevordering van 

cultuur in een digitale omgeving te 
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dragers. bevorderen, moet het de lidstaten worden 

toegestaan om de btw-tarieven voor langs 

elektronische weg geleverde publicaties af 

te stemmen op lagere btw-tarieven voor 

publicaties op fysieke dragers. 

Ontvangsten ingevolge de 

gelijkschakeling van de btw-tarieven voor 

elektronische en fysieke publicaties 

moeten opnieuw worden geïnvesteerd om 

de groei van de sector te verzekeren. 

__________________ __________________ 

8COM(2015)0192 final. 8COM(2015)0192 final. 

Amendement  3 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 2 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (2 bis) De mogelijkheid voor de lidstaten 

om verlaagde, sterk verlaagde of 

nultarieven toe te passen op gedrukte en 

elektronische publicaties moet financiële 

voordelen brengen, niet alleen voor 

consumenten, die hierdoor zullen worden 

aangemoedigd om meer te lezen, maar 

ook voor uitgevers, die zullen worden 

aangemoedigd om te investeren in nieuw 

inhoud en, wat kranten en tijdschriften 

betreft, minder afhankelijk zullen zijn van 

reclame. 

 

 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) Om te vermijden dat verlaagde btw-

tarieven op grote schaal worden toegepast 

op audiovisuele inhoud, moeten de 

lidstaten de mogelijkheid krijgen om op 

(5) Om te vermijden dat verlaagde btw-

tarieven op grote schaal worden toegepast 

op audiovisuele inhoud, moeten de 

lidstaten de mogelijkheid krijgen om op 
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boeken, kranten en tijdschriften een 

verlaagd tarief toe te passen, maar alleen 

wanneer deze publicaties, ongeacht of zij 

op een fysieke drager dan wel langs 

elektronische weg worden geleverd, niet 

uitsluitend of hoofdzakelijk uit muziek- of 

video-inhoud bestaan. 

boeken, kranten en tijdschriften een 

verlaagd tarief toe te passen, maar alleen 

wanneer deze publicaties, ongeacht of zij 

op een fysieke drager dan wel langs 

elektronische weg worden geleverd, niet 

uitsluitend of hoofdzakelijk uit muziek- of 

video-inhoud bestaan. Gezien het belang 

om de toegang tot boeken, kranten en 

tijdschriften te verzekeren voor personen 

die blind zijn, visueel gehandicapt of 

anderszins een leeshandicap hebben, in 

de zin van Richtlijn ... van het Europees 

Parlement en de Raad1bis, worden 

aangepaste en audioversies van 

elektronische boeken, kranten en 

tijdschriften niet beschouwd als 

publicaties die hoofdzakelijk uit muziek- 

of video-inhoud bestaan. Derhalve 

kunnen ook op deze formaten verlaagde 

btw-tarieven worden toegepast. 

 __________________ 

 1bis Richtlijn ... van het Europees 

Parlement en de Raad inzake bepaalde 

toegestane vormen van gebruik van door 

auteursrechten en naburige rechten 

beschermde werken en ander materiaal 

ten behoeve van personen die blind zijn, 

visueel gehandicapt of anderszins een 

leeshandicap hebben, en tot wijziging van 

Richtlijn 2001/29/EG betreffende de 

harmonisatie van bepaalde aspecten van 

het auteursrecht en de naburige rechten 

in de informatiemaatschappij 

(COM(2016)0596 final, 2016/0278 

(COD)) (PB ..., blz. ...). 
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