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* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen
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**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. Bij  wijzigingsbesluiten worden in amendementen van het 
Parlement op een niet door de Commissie gewijzigde bepaling de uit het 
basisbesluit overgenomen tekstdelen in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven : [...]. 
De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de technische diensten 
en betreft passages in de wetstekst waarvoor een correctie wordt voorgesteld 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG 
betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat 
betreft de behandeling van verzekerings- en financiële diensten
(COM(2007)0747 – C6-0473/2007 – 2007/0267(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2007)0747),

– gelet op artikel 93 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is 
geraadpleegd (C6-0473/2007),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A6-/2008),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 250, lid 2 van het EG-Verdrag 
dienovereenkomstig te wijzigen;

3. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement 
goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende 
wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en 
de Commissie.

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De financiëledienstensector levert een 
belangrijke bijdrage aan de groei, het 
concurrentievermogen en de 
werkgelegenheid, maar kan zijn rol slechts 
vervullen wanneer op de interne markt 
neutrale concurrentievoorwaarden heersen. 
Er moet worden voorzien in een kader dat 
rechtszekerheid biedt voor de btw-
behandeling van financiële producten en 
van de verkoop en het beheer van die 

De financiëledienstensector levert een 
belangrijke bijdrage aan de groei, het 
concurrentievermogen en de 
werkgelegenheid, maar kan zijn rol slechts 
vervullen wanneer op de interne markt 
neutrale concurrentievoorwaarden heersen. 
Er moet worden voorzien in een kader dat 
dergelijke neutrale voorwaarden biedt met 
betrekking tot de btw-behandeling van 
financiële producten en van de verkoop en 
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producten. het beheer van die producten.

Or. en

Motivering

Rechtszekerheid wordt behandeld in de tweede overweging. De eerste overweging betreft het 
neutraliteitsbeginsel en de totstandbrenging van gelijke mededingingsvoorwaarden op de interne 
markt.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Bemiddeling bij verzekeringsdiensten 
en bemiddeling bij financiële diensten 
vereisen vergelijkbare werkwijzen. 
Daarom moeten beide vormen van 
bemiddeling op dezelfde wijze worden 
behandeld. 

(5) Bemiddeling bij verzekeringsdiensten 
en bemiddeling bij financiële diensten 
vereisen vergelijkbare werkwijzen. 
Daarom moeten beide vormen van 
bemiddeling op dezelfde wijze worden 
behandeld, met inbegrip van bemiddeling 
door een bemiddelaar die niet via een 
overeenkomst gebonden is aan een van de 
partijen bij een financiële of 
verzekeringstransactie tot de sluiting 
waarvan de bemiddelaar heeft 
bijgedragen.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig de jurisprudentie van het HvJ (Volker Ludwig, C-453/05), en om twijfel te 
voorkomen, moet er in een overweging andermaal op worden gewezen dat de 
uitzonderingsregeling eveneens geldt voor onderbemiddeling.

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Verzekerings- en 
financiëledienstverleners kunnen steeds 
vaker de voorbelasting op de door hen 
ingekochte prestaties precies toerekenen 

(7) Verzekerings- en 
financiëledienstverleners kunnen steeds 
vaker de voorbelasting op de door hen 
ingekochte prestaties precies toerekenen 
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aan de te belasten diensten die zij 
verrichten. Wanneer deze diensten op een 
vergoeding zijn gebaseerd, kan de 
maatstaf van heffing voor deze diensten 
gemakkelijk worden bepaald. Daarom 
moeten ook deze marktdeelnemers de 
mogelijkheid krijgen om voor 
belastingheffing te kiezen.

aan de te belasten diensten die zij 
verrichten. Een adequate manier om dit 
probleem aan te pakken is deze 
aanbieders toe te staan de verlening van 
financiële en verzekeringsdiensten aan 
andere belastbare derden belastbaar te 
maken. Daarom moeten ook deze 
marktdeelnemers de mogelijkheid krijgen 
om voor belastingheffing te kiezen.

Or. en

Motivering

Terwijl de eventuele voordelen van de keuze B-B-transacties te belasten aanmerkelijk zijn, 
ontbreekt een heldere raming van de gevolgen voor de consumenten die belasting van aan hen 
geleverde financiële en verzekeringsdiensten (B-C) kan hebben. Behalve de mededinging is er 
geen waarborg dat deze besparing aan de consument wordt doorgegeven.

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) De Raad legt de voorschriften 
inzake het recht te kiezen voor belasting 
zodanig uit dat gewaarborgd is dat zij 
overal in de interne markt op gelijke wijze 
worden toegepast. In afwachting van de 
vaststelling van deze voorschriften door de 
Raad kunnen lidstaten de nauwkeurig 
omschreven regels vastleggen voor 
toepassing van het alternatief. Lidstaten 
delen aan de Commissie zes maanden 
vóór vaststelling ontwerpmaatregelen op 
dit gebied mede. In deze periode 
beoordeelt de Commissie de 
ontwerpmaatregelen en zij publiceert een 
aanbeveling.

Or. en

Motivering

Ten gevolge van de te onduidelijke formulering van artikel 137 bis moet een overweging worden 
ingelast om ervoor te zorgen dat de Raad een uniform voorschrift vaststelt dat versplintering van 
de markt voorkomt.
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Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 2
Richtlijn 2006/112/EG
Artikel 135 bis - lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) "beleggingsfondsen": instellingen 
voor collectieve belegging in de 
vrijgestelde financiële instrumenten als 
bedoeld in artikel 135, lid 1, punten a) tot 
en met e), en in onroerende goederen;

(10) "beleggingsfondsen": speciale 
beleggingsvehikels waarvan het 
uitsluitende doel bestaat in het bij het 
publiek aantrekken van kapitaal om dat 
vervolgens in een gediversifieerde pool 
van activa te beleggen;

Or. en

Motivering

Door investeringsfondsen te omschrijven via verwijzing naar de vrijgestelde financiële 
instrumenten die in artikel 135, lid 1 van het voorstel worden opgesomd, dwingt het voorstel de 
beheerders van investeringsfondsen de BTW-status te controleren van de activa waarin zij de 
activa van hun investeerders investeren. Deze definitie is te beperkend in vergelijking met de in 
de bedrijfstak algemeen aanvaarde. In het amendement wordt voorgesteld de definitie van 
beleggingsfonds te gebruiken die de Commissie zelf gebruikt in het witboek over de verbetering 
van het kader voor de interne markt voor beleggingsfondsen  (COM(2006)686).

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 3
Richtlijn 2006/112/EG
Artikel 137, lid 1, letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) In artikel 137, lid 1, wordt punt a) 
geschrapt.

Schrappen

Or. en

Motivering

Zie de amendementen 3 en 4. Daar het recht om te kiezen voor belastingheffing uitsluitend geldt 
voor B-B-transacties, moet voor B-C-transacties de huidige regel van kracht blijven.
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Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 4
Richtlijn 2006/112/EG
Artikel 137 bis - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met ingang van 1 januari 2012 verlenen 
de lidstaten de belastingplichtigen het recht 
om ter zake van de in artikel 135, lid 1, 
punten a) tot en met g), bedoelde diensten 
voor belastingheffing te kiezen.

1. Met ingang van 1 januari 2012 verlenen 
de lidstaten de belastingplichtigen het recht 
om ter zake van de in artikel 135, lid 1, 
punten a) tot en met g), bedoelde diensten 
voor belastingheffing te kiezen die 
beschikbaar zijn voor andere 
belastingplichtigen.

Or. en

Motivering

Zie motivering bij de amendementen 3 en 4.

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 4
Richtlijn 2006/112/EG
Artikel 137 bis - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Raad stelt de voor de uitvoering van 
lid 1 vereiste maatregelen vast 
overeenkomstig de procedure van artikel 
397. Zolang de Raad deze maatregelen niet 
heeft vastgesteld, kunnen de lidstaten de 
nadere regels voor de uitoefening van het 
in lid 1 genoemde keuzerecht bepalen.

2. De Raad stelt de voor de uitvoering van 
lid 1 vereiste maatregelen vast 
overeenkomstig de procedure van artikel 
397. Zolang de Raad deze maatregelen niet 
heeft vastgesteld, kunnen de lidstaten de 
nadere regels voor de uitoefening van het 
in lid 1 genoemde keuzerecht bepalen. De 
lidstaten delen aan de Commissie zes 
maanden vóór vaststelling 
ontwerpmaatregelen op dit gebied mede.
In deze periode beoordeelt de Commissie 
de ontwerpmaatregelen en zij publiceert 
een aanbeveling.

Or. en
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Motivering

Zie motivering bij de amendementen 3 en 4.



PR\719495NL.doc 11/14 PE402.842v02-00

NL

TOELICHTING

Achtergrond

Dit voorstel is de eerste poging van de Commissie om een stuk wetgeving te actualiseren en in 
overeenstemming met de economische realiteit te brengen, dat de afgelopen dertig jaar vrijwel 
ongewijzigd is gebleven. Sinds 1977 zijn de meeste financiële diensten, met inbegrip van 
verzekeringen en het beheer van beleggingsfondsen, vrijgesteld van BTW. Hoewel de exacte 
redenen voor de vrijstelling nooit helder zijn geformuleerd,1 lijkt de hoofdreden te schuilen in de 
technische complexiteit van het belasten van financiële diensten. Als complement van deze 
vrijstelling kan BTW die betaald is om de vrijgestelde diensten te kunnen leveren niet worden 
teruggevorderd; deze voorbelasting wordt daarom wel niet-invorderbare, ingebedde of 
‘verborgen BTW’ genoemd.

Toen de oorspronkelijke wetgeving werd aangenomen (1977) beheerden financiële en 
verzekeringsinstellingen het grootste deel van hun eigen administratieve en ondersteunende 
activiteiten lokaal. Instellingsstructuren hadden een nationale basis en waren voornamelijk 
gericht op het bedienen van binnenlandse markten. Dit landschap is sindsdien radicaal 
veranderd. De belangrijkste kenmerken van deze evolutie zijn een trend naar 
grensoverschrijdende consolidatie binnen de Gemeenschap en de groei van de uitbestede 
diensten. Deze ontwikkelingen zijn niet alleen het gevolg van de globalisering van de markt 
maar bovenal de uitkomst van de succesvolle uitvoering van het Actieplan Financiële diensten 
(APFD), dat heeft geleid tot de ontmanteling van obstakels voor integratie en tegelijkertijd de 
consolidatie sterk heeft bevorderd. De evolutie van de bedrijfstakken sinds 1977, gevoegd bij 
wijzigingen in wetgeving en toezicht, heeft het risico van niet-invorderbare belasting vergroot. In 
de financiële sector absorberen hogere belastingen de eerste voordelen die het gevolg zijn van 
efficiencywinst als gevolg van grensoverschrijdende consolidatie en uitbesteding. Dit wekt 
zorgen over de consistentie met de APFD-doelstelling om de ‘verborgen BTW’ in de interne 
markt te laten voortbestaan.

De wetgeving die de Commissie voorstelt te moderniseren is niet alleen verouderd maar is ook 
steeds onduidelijker geworden. Dat schept juridische onzekerheid. Het Europees Hof van Justitie 
is regelmatig verzocht te interveniëren om duidelijkheid te scheppen over de interpretatie en 
toepassing van wetgeving die niet langer aansluit bij een economische context die niet was 
voorzien toen zij werd opgesteld. De vraag rijst – om met de Commissie te spreken – of door 
verwaarlozing van de wetgeving “het Hof van Justitie is gedwongen uitspraken te doen om het 
belastingbeleid te bepalen”.

Bovendien zijn de aftrekpercentages, die door de lidstaten zijn bepaald binnen de discretionaire 
bevoegdheid die de huidige wetgeving hun verleend, niet in overeenstemming met het beginsel 
van neutraliteit. De ongelijkheid tussen de lidstaten wordt geïllustreerd door een onderzoek van 
het Internationaal Belastingdocumentatiebureau naar de aftrekmethoden met betrekking tot 
voorbelasting die in de lidstaten worden toegepast, waaruit bleek dat de invorderingspercentages 
uiteenliepen van 0% tot 74%, ondanks het feit dat in de BTW-richtlijn een zekere mate van 
harmonisatie lijkt te zijn voorzien. Ter voorbereiding van de effectbeoordeling werd aan de 
lidstaten gevraagd cijfers te overleggen over de waarde van de feitelijk ontvangen BTW die kan 
worden toegeschreven aan niet-invorderbare BTW die is betaald door financiële dienstverleners 
                                               
1 Deze bestonden voornamelijk in de onmogelijkheid om belastbare bedragen en aftrekbare BTW-bedragen vast te 
stellen zonder onaanvaardbare administratieve lasten te genereren en zonder juridische en boekhoudkundige 
complicaties te veroorzaken voor zowel de ondernemingen als de fiscale autoriteiten van de lidstaten.
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en verzekeraars alsook over de waarde van de BTW die zij hebben misgelopen door de 
vrijstelling van die diensten. Naar het schijnt heeft minder dan de helft van de lidstaten op deze 
vraag geantwoord.

Doelstellingen

Teneinde voornoemde zorgen weg te nemen stelt de Commissie voor de BTW-wetgeving te 
hervormen. Daarmee wil zij:

1. de juridische zekerheid vergroten voor alle betrokkenen, van de bedrijfstak tot de nationale 
belastingdiensten, en daarbij de administratieve last verlichten waarmee zij aan hun 
belastingplicht moeten voldoen alsmede budgettaire zekerheid scheppen voor de lidstaten;

2. een meer consistente toepassing van de belasting waarborgen en gelijke 
concurrentievoorwaarden op de interne markt scheppen door wegneming van de 
concurrentieverstoring als gevolg van het huidige BTW-regime voor financiële diensten;

3. bedrijven beter in staat stellen de gevolgen van niet-aftrekbare BTW voor hun activiteiten te 
beheren;

4. meer in het algemeen het beginsel van belastingneutraliteit bevorderen, een van de 
fundamenten van het BTW-stelsel in de EU. 

Maatregelen

Drie maatregelen zijn de belangrijkste die worden voorgesteld om deze doelstellingen te 
bereiken:

1. Modernisering van de definitie van vrijgestelde financiële en verzekeringsdiensten. 

2. De mogelijkheid voor belastingplichtigen om te kiezen voor belasting van hun financiële en 
verzekeringsdiensten, zoals nieuw geformuleerd in het voorstel van de Commissie. Zo’n 
belastingkeuze bestaat nu reeds in de BTW-richtlijn, zij het alleen voor financiële diensten, 1

maar wordt nu overgelaten aan de lidstaten en niet op grote schaal gebruikt.2 De huidige 
beperkte beschikbaarheid van deze keuze is naar het oordeel van de Commissie potentieel 
verstorend. 

3. Invoering van een sectorgebonden BTW-vrijstelling bij afspraken over kostendeling. 

Voorlopige opmerkingen

De voorgestelde maatregelen kunnen worden beoordeeld vanuit het oogpunt van ondernemingen, 
belastingdiensten en consumenten.

                                               
1 De bestaande BTW-richtlijn bepaalt dat lidstaten belastingplichtigen een recht van keuze voor belasting met 
betrekking tot financiële diensten mogen toestaan; in het Commissievoorstel wordt bepaald dat lidstaten dat recht 
aan belastingplichtigen moeten toestaan.
2 Momenteel gunnen alleen België, Duitsland, Estland, Frankrijk en Litouwen hun belastingplichtigen dit 
keuzerecht.
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Vanuit het oogpunt van ondernemingen: Zoals uit de analyse van de Commissie blijkt, is het 
genereren van niet-invorderbare betaalde BTW, in overeenstemming met de Lissabonstrategie, 
een belangrijke factor geworden in het besluitvormingsproces over waar en hoe een 
onderneming financiële of verzekeringsdiensten verleent.

Vanuit het oogpunt van belastingdiensten: De wetgever dient zich te realiseren dat elke 
verandering waarbij de aftrekbaarheid wordt verhoogd in afwezigheid van compenserende 
maatregelen, zal leiden tot een verminderde BTW-opbrengst voor de lidstaten. 

Vanuit het oogpunt van consumenten: Het is niet duidelijk in hoeverre de voordelen in termen 
van doelmatigheid en kostenbesparing zullen worden doorgegeven aan de klanten. In de 
effectbeoordeling wordt terecht gewaarschuwd dat er altijd een risico bestaat dat de 
kostenbesparing uit commerciële overwegingen ongelijkmatig over het klantenbestand wordt 
verdeeld en dat zakelijke klanten een deel van de kosten van niet-aftrekbare BTW blijven 
dragen.

Na een eerste beoordeling van het voorstel is de rapporteur van mening:

1. Dat de reikwijdte van het voorstel kan worden beoordeeld als positief, vooral omdat meer 
juridische zekerheid wordt geschapen. De door de Commissie voorgestelde nieuwe definities 
zijn langverwacht en bruikbaar om de achterstand op de economische realiteit in te lopen. 

2. Dat de consistentie van de definities met het APFD moet worden gewaarborgd. Toch moeten 
de nieuwe definities, vanwege de noodzaak van een strikte interpretatie van de BTW-
vrijstellingen, indien mogelijk enger worden geformuleerd dan die welke zijn voorzien in de 
regels van de interne markt. 

3. Dat er behoefte is aan een grondig en prudent onderzoek naar het effect dat de verruimde 
keuze voor het belasten van financiële diensten en verzekeringen zal hebben op de 
uiteindelijke consumentenprijzen, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden 
met de beperkte ervaring met het gebruik van de keuzemogelijkheid en de afwezigheid van 
betrouwbare cijfers waarmee de gevolgen nauwkeurig kunnen worden vastgesteld. De 
vereenvoudiging van procedures voor ondernemingen mag niet ten koste gaan van de prijzen 
voor consumenten. Deze zorg is des te belangrijker ten aanzien van de opname van de 
verzekeringssector in de werkingssfeer van het speciale BTW-vrijstellingsregime, vooral in 
landen waar assurantiebelastingen bestaan. 

● Te veel cruciale details worden aan de lidstaten overgelaten wat betreft de werkingssfeer 
van de keuzemogelijkheid (bijvoorbeeld of deze alleen geldt voor bepaalde betaalde 
diensten, enzovoort). Dientengevolge zal de uiteindelijke uitkomst afhangen van de exacte 
details van de uitvoeringsmaatregelen. Zoals gezegd bevestigt het voorstel, hoewel het 
aangeeft dat de Raad de uitvoeringsmaatregelen moet overnemen, desalniettemin dat bij 
afwezigheid van maatregelen van de Raad de lidstaten deze regels zullen vaststellen. Het 
voorstel zou garanties moeten bevatten waarmee versplintering van de markt wordt 
voorkomen indien lidstaten het oneens zijn over de wijze van uitvoering van het recht om 
te kiezen voor vrijstelling. 

4. Dat, zoals de effectbeoordeling van de Commissie aantoont, een van de gevolgen van 
grensoverschrijdende consolidatie is dat de belastingopbrengst uit betaalde BTW 
voornamelijk toekomt aan de lidstaat waar de dienst door de dienstverlener wordt geschapen, 
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niet aan de lidstaat waar de (zakelijke of particuliere) consument is gevestigd. Zijn er 
beschermingsmaatregelen waarmee ook een onevenwichtige herverdeling van het ontstaan 
van belastingopbrengst kan worden voorkomen? Gezien het gebrek aan betrouwbare 
informatie over de gevolgen van de voorgestelde maatregelen zou in de wetgevingstekst de 
verplichting kunnen worden opgenomen om te analyseren hoe de maatregelen hebben 
uitgewerkt, alsmede de verplichting om daarvan verslag te doen aan De Raad en het 
Parlement.
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