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BEKNOPTE MOTIVERING

Het voorstel van de Commissie voor een belasting op financiële transacties – een FTT – komt 
als reactie op de herhaalde oproepen in de hele Europese Unie om van de financiële sector een 
bijdrage te verlangen ter dekking van de kosten van de heersende crisis. Uw rapporteur is 
ingenomen met dit voorstel, dat ook aansluit bij de door het Europees Parlement op dit terrein 
verlangde maatregelen.

Een FTT is per definitie te beschouwen als een noodzakelijk onderdeel van de interne markt. 
Met het daartoe in te stellen Europese rechtskader wordt een tweeledig doel nagestreefd: 
enerzijds voldoen aan het billijkheidscriterium, aangezien financiële transacties – in 
tegenstelling tot alle andere economische transacties – grotendeels onbelast blijven, en 
anderzijds invulling geven aan het harmonisatiestreven, dat voortvloeit uit de behoefte aan 
een geïntegreerd Europees beleid voor het belasten van financiële transacties, met tarieven die 
– zo niet identiek voor de hele EU – dan toch op zijn minst onderling vergelijkbaar moeten 
zijn en moeten berusten op een gemeenschappelijke minimumgrondslag

De invoering van een FTT is bovendien direct gelieerd aan het streven om het volledige 
potentieel van de interne markt tot ontwikkeling te brengen, zodat de groei in Europa weer 
een duw in de rug kan krijgen en wij aldus in staat worden gesteld de doelstellingen in het 
kader van de Europa 2020-strategie te verwezenlijken.. Investeringen in de interne markt zijn 
niet alleen noodzakelijk, zij moeten ook worden gefinancierd uit een Europese bron. Daarom 
helpt een FTT waarvan de opbrengst toevloeit naar de algemene begroting van de Europese 
Unie de benodigde gelden bijeen te brengen voor solide Europese investeringen in de eigen 
economische vooruitgang van ons continent.

Het ligt dan ook voor de hand dat een Europese FTT van toepassing moet zijn op het 
grondgebied van de gehele EU. De EU heeft een interne markt en een eigen begroting, 
hetgeen voor de eurozone niet het geval is. Een FTT die de EU-begroting ten goede komt, en 
die dus als een instrument fungeert voor een dynamische interne markt, moet 
noodzakelijkerwijs in de gehele Unie worden geheven en moet dus ook in alle grote Europese 
financiële centra worden toegepast. Iedere uitzondering op dit principe zou onaanvaardbare 
verstoringen in de werking van de interne markt teweegbrengen.

Een FTT moet voldoende inkomsten genereren om zijn rol als politiek instrument ter 
bestrijding van de crisis te kunnen vervullen, maar mag tegelijkertijd niet zo zijn opgezet dat 
zij resulteert in grootscheepse verplaatsingen van financiële instrumenten of instellingen die 
inherent deel uitmaken van de Europese financiële sector of waarin een bijzonder 
ontwikkelingspotentieel voor Europese financiële centra besloten ligt. Ook mag een FTT geen 
belemmering vormen voor de exploitatie van de investeringsvehikels die de EU nodig heeft 
om haar economische ontwikkeling en het bieden van billijke vervangingsinkomens voor
gepensioneerden te waarborgen.

Daarom stelt uw rapporteur voor om voor beleggingsfondsen die onder de icbe-regulering 
vallen en pensioenfondsen een ander belastingtarief te laten gelden; het verlaagde tarief van 
0,01% zou zich hiervoor goed lenen.
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Het bestaan van gestructureerde financiële producten met een voor alle betrokken 
handelspartijen bijzonder geringe transparantie en het misbruik dat daarvan is gemaakt, 
hebben sinds het uiteenspatten van de Amerikaanse vastgoedzeepbel duidelijk bijgedragen 
aan de financiële turbulentie. Er wordt intensief en in enorme hoeveelheden in dergelijke 
instrumenten gehandeld, en de belastingopbrengsten die van een FTT kunnen worden 
verwacht zouden dan ook zeer omvangrijk zijn. Mocht de heffing leiden tot verplaatsing van 
bepaalde onderdelen van de derivatenhandel – ook in de categorie hoogfrequente handel – zou 
dat niet nadelig uitpakken voor de ontwikkeling van de Europese interne kapitaalmarkt.

Daarom zou daarvoor het basisbelastingtarief van 0,1% moeten gelden, en dus stelt uw 
rapporteur voor dit tarief toe te passen op financiële transacties in de sfeer van 
derivatenovereenkomsten.

Sinds de effectbeoordeling van de Commissie voor het eerst aan het Europees Parlement is 
voorgelegd, is zij verder aangevuld zonder dat de Commissie interne markt en 
consumentenbescherming of de rapporteur in kennis zijn gesteld van de inhoudelijke aspecten 
van de aanvullende of nieuwe bevindingen van de Commissie. Uw rapporteur is er dan ook 
niet over te spreken dat de commissie daardoor niet in staat is geweest zich in de inhoudelijke 
elementen van de meest recente evaluatie te verdiepen. Wij moeten er echter van uitgaan dat 
zowel het risico voor verplaatsing van activiteiten als het te verwachten effect van een FTT op 
de economische groei van de Europese Unie in zoverre zijn herbekeken dat het beeld er 
duidelijk veel minder negatief is komen uit te zien dan uit de gepubliceerde effectbeoordeling 
naar voren komt. Een en ander brengt met zich mee dat de relevantie en betekenis van de 
invoering van een FTT voor de verwezenlijking van de internemarktdoelstellingen een 
kardinaal element zal zijn, niet alleen voor dit advies, maar voor het standpunt van het 
Europees Parlement in zijn geheel.

AMENDEMENTEN

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie economische en monetaire zaken onderstaande amendementen in haar 
verslag op te nemen:

Amendement 1
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De definitie van financiële 
instrumenten in bijlage I bij Richtlijn 
2004/39/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 21 april 2004 betreffende 
markten voor financiële instrumenten, tot 
wijziging van de Richtlijnen 85/611/EEG 

(4) De definitie van financiële 
instrumenten in bijlage I bij Richtlijn 
2004/39/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 21 april 2004 betreffende 
markten voor financiële instrumenten, tot 
wijziging van de Richtlijnen 85/611/EEG 
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en 93/6/EEG van de Raad en van Richtlijn 
2000/12/EG van het Europees Parlement 
en de Raad en houdende intrekking van 
Richtlijn 93/22/EEG van de Raad (MiFID) 
behelst rechten van deelneming in 
instellingen voor collectieve belegging. Dat 
betekent dat aandelen en rechten van 
deelneming in instellingen voor collectieve 
belegging in effecten (icbe’s) als 
gedefinieerd in artikel 1, lid 2, van 
Richtlijn 2009/65/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot 
coördinatie van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen betreffende 
bepaalde instellingen voor collectieve 
belegging in effecten (icbe’s) en 
alternatieve beleggingsinstellingen (abi's) 
als gedefinieerd in artikel 4, lid 1, onder a), 
van Richtlijn 2011/61/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 8 juni 2011 
inzake beheerders van alternatieve 
beleggingsinstellingen en tot wijziging van 
de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG 
en van de Verordeningen (EG) nr. 
1060/2009 en (EU) nr. 1095/201019 
financiële instrumenten zijn. Daarom 
vormen de inschrijving op en terugkoop 
van deze instrumenten transacties die aan 
de FTT moeten worden onderworpen.

en 93/6/EEG van de Raad en van Richtlijn 
2000/12/EG van het Europees Parlement 
en de Raad en houdende intrekking van 
Richtlijn 93/22/EEG van de Raad (MiFID) 
behelst rechten van deelneming in 
instellingen voor collectieve belegging. Dat 
betekent dat aandelen en rechten van 
deelneming in instellingen voor collectieve 
belegging in effecten (icbe’s) als 
gedefinieerd in artikel 1, lid 2, van 
Richtlijn 2009/65/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot 
coördinatie van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen betreffende 
bepaalde instellingen voor collectieve 
belegging in effecten (icbe’s) en 
alternatieve beleggingsinstellingen (abi's) 
als gedefinieerd in artikel 4, lid 1, onder a), 
van Richtlijn 2011/61/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 8 juni 2011 
inzake beheerders van alternatieve 
beleggingsinstellingen en tot wijziging van 
de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG 
en van de Verordeningen (EG) nr. 
1060/2009 en (EU) nr. 1095/201019 
financiële instrumenten zijn. Daarom 
vormen de inschrijving op en terugkoop 
van deze instrumenten transacties die aan 
de FTT moeten worden onderworpen. De 
specifieke aard van icbe's en het feit dat 
zij van groot belang zijn om het potentieel 
van de interne markt volledig te kunnen 
mobiliseren rechtvaardigen echter dat zij 
worden onderworpen aan een specifiek 
lager belastingtarief. Hetzelfde geldt voor 
pensioenfondsen of instellingen voor 
bedrijfspensioenvoorziening als 
omschreven in artikel 6, onder a), van 
Richtlijn 2003/41/EG van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende de 
werkzaamheden van en het toezicht op 
instellingen voor 
bedrijfspensioenvoorziening1.
__________
1. PB L 235 van 23.9.2003, blz. 10.

Or. en
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Amendement 2
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) De minimumbelastingtarieven moeten 
worden vastgesteld op een niveau dat hoog 
genoeg is om de harmonisatiedoelstelling
van deze richtlijn te kunnen 
verwezenlijken. Tegelijkertijd moeten deze 
tarieven laag genoeg zijn om de risico's van 
verplaatsing te beperken.

(14) De minimumbelastingtarieven moeten 
worden vastgesteld op een niveau dat hoog 
genoeg is om de beoogde harmonisatie
van deze richtlijn te kunnen verwezenlijken
– hetgeen betekent dat de financiële sector 
een passende bijdrage dient te leveren in 
de kosten van de economische crisis – en 
om de reële economie in de Unie te 
kunnen versterken. Tegelijkertijd moeten 
deze tarieven laag genoeg zijn om de 
risico's van verplaatsing te beperken.

Or. en

Amendement 3
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) Op 29 juni 2011 heeft de 
Commissie een voorstel voor een besluit 
van de Raad betreffende het stelsel van 
eigen middelen van de Europese Unie 
aangenomen met het oog op de 
vervanging van het huidige stelsel van 
financiering van de EU-begroting door 
een nieuw systeem, onder volledige 
gebruikmaking van de mogelijkheden die 
door de Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie worden geboden. 
In dat voorstel wordt de invoering van een 
FTT vermeld als een mogelijke nieuwe 
bron van eigen middelen ten behoeve van 
de algemene begroting van de Unie. Een 
FTT zou namelijk de mogelijkheid bieden 
bijkomende begrotingsmiddelen te 
mobiliseren voor de financiering van 
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groeibevorderende maatregelen ter 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de Europa 2020-strategie en zou het 
potentieel van de interne markt 
versterken. Op 9 november 2011 heeft de 
Commissie een gewijzigd voorstel 
aangenomen ter verdere uitwerking en 
aanvulling van het voorstel van 29 juni, 
teneinde de consistentie met deze richtlijn 
te waarborgen en om aan te geven hoe de 
Commissie voornemens is de FTT in te 
zetten als een bron voor de financiering 
van de algemene begroting van de EU.

Or. en

Motivering
De opbrengsten van een Europese FTT moeten ten goede komen aan de algemene begroting 
van de EU, enerzijds omdat zij logischerwijs kunnen worden gezien als eigen middelen, en 
anderzijds omdat de aldus gegenereerde ontvangsten kunnen worden benut om de 
verwezenlijking van de interne markt te bevorderen en de groeidoelstellingen van de Europa 
2020-strategie te realiseren door het voeren van een gericht investeringsbeleid. De 
Commissie is voornemens met een voorstel te komen dat de weg effent voor een dergelijk 
scenario. Daarom moet in de richtlijn een expliciete verwijzing worden opgenomen naar het 
feit dat de FTT-opbrengsten moeten toevloeien naar de algemene begroting van de EU en 
moet er een link worden gelegd met het eigenmiddelenvoorstel.

Amendement 4
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) Deze richtlijn moet op zeer korte 
termijn in werking treden en gepaard 
gaan met een aantal andere maatregelen 
om de financiële markten te reguleren, de 
werking van de interne markt te 
verbeteren en rechtszekerheid te creëren. 
De richtlijn moet derhalve voor eind 2012 
zijn omgezet.

Or. en

Motivering
Gelet op het feit dat een FTT moet worden gezien als een onderdeel van het politieke streven 
om de financiële markten te reguleren, de crisis te overwinnen en de interne markt een impuls 
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te geven teneinde de groei van de reële economie te bevorderen, is het wenselijk dat zij zo 
snel mogelijk wordt geheven. Dit is tevens noodzakelijk om rechtszekerheid te kunnen bieden, 
te meer omdat ook individuele lidstaten zich beraden op de introductie van soortgelijke 
instrumenten op unilaterale grondslag. Daarom moet de richtlijn voor eind 2012 zijn omgezet 
en moet zij per 1 januari 2013 in werking treden.

Amendement 5
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 ter) De Commissie moet deze richtlijn 
kunnen toetsen en moet kunnen 
voorstellen ze te vervangen door een 
verordening, met name indien zou blijken 
dat de doelstellingen van de richtlijn met 
betrekking tot interne markt en 
harmonisatie beter te verwezenlijken zijn 
via een verordening.

Or. en

Amendement 6
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze tarieven zijn niet lager dan: Deze tarieven zijn niet lager dan 0,1%, 
tenzij voor:

Or. en

Amendement 7
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) 0,1 % voor de in artikel 5 bedoelde
financiële transacties;

a) financiële transacties met betrekking tot 
aandelen en rechten van deelneming in 
instellingen voor collectieve belegging in 
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effecten (icbe's), zoals beschreven in 
artikel 1, lid 2, van Richtlijn 2009/65/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 13 juli 2009 betreffende de 
coördinatie van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen 
betreffende bepaalde instellingen voor 
collectieve belegging in effecten (icbe's)1

zijn onderworpen aan een tarief van 
minimaal 0,01%;

____________
1 PB L 302 van 17.11.2009, blz. 32.

Or. en

Amendement 8
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) 0,01 % voor de in artikel 6 bedoelde
financiële transacties.

b) financiële transacties met betrekking tot 
pensioenfondsen of instellingen voor 
bedrijfspensioenvoorziening als 
omschreven in artikel 6, onder a), van 
Richtlijn 2003/41/EG zijn onderworpen 
aan een tarief van minimaal 0,01%.

Or. en

Amendement 9
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 11 bis
Opneming van belastingopbrengsten in de 

begroting van de Europese Unie
De belastingopbrengsten van de FTT 
vloeien toe naar de algemene begroting 
van de Europese Unie.
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Or. en

Motivering
De opbrengsten van een Europese FTT moeten ten goede komen aan de algemene begroting 
van de EU, enerzijds omdat zij logischerwijs kunnen worden gezien als eigen middelen, en 
anderzijds omdat de aldus gegenereerde ontvangsten kunnen worden benut om de 
verwezenlijking van de interne markt te bevorderen en de groeidoelstellingen van de Europa 
2020-strategie te realiseren door het voeren van een gericht investeringsbeleid. De 
Commissie is voornemens met een voorstel te komen dat de weg effent voor een dergelijk 
scenario. Daarom moet in de richtlijn een expliciete verwijzing worden opgenomen naar het 
feit dat de FTT-opbrengsten moeten toevloeien naar de algemene begroting van de EU en 
moet er een link worden gelegd met het eigenmiddelenvoorstel.

Amendement 10
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In haar eerste verslag uit hoofde van de 
eerste alinea gaat de Commissie ook in op 
de vraag of deze richtlijn eventueel kan 
worden vervangen door een verordening 
tot instelling van één FTT-stelsel, 
waaronder begrepen de invoering van een 
geïntegreerd systeem van vaste 
belastingtarieven voor elke categorie 
financiële transacties in de gehele Unie.

Or. en

Motivering
Aangezien met de invoering van een Europese FTT duidelijk de harmonisatie van deze vorm 
van belasting in het kader van de interne mark wordt beoogd, kan men zich logischerwijs 
afvragen of een verordening als rechtsinstrument niet beter voor dit doel geschikt zou zijn dan 
een richtlijn. Middels een verordening zou een uniform belastingtarief voor elke categorie 
financiële transacties in de hele Unie kunnen worden vastgesteld en zouden de technische 
voorschriften kunnen worden bepaald voor opneming van de FTT-opbrengsten in de 
algemene begroting van de Unie.

Amendement 11
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten dienen uiterlijk op 31 
december 2013 de nodige wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen vast te 
stellen en bekend te maken om aan deze 
richtlijn te voldoen. Zij delen de 
Commissie de tekst van die bepalingen
onverwijld mede, alsmede een tabel ter 
weergave van het verband tussen die 
bepalingen en deze richtlijn.

1. De lidstaten dienen tegen 31 december 
2012 de nodige wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen vast te 
stellen en bekend te maken om aan deze 
richtlijn te voldoen. Zij stellen de 
Commissie onverwijld van de tekst van 
deze maatregelen in kennis. 

Zij passen deze bepalingen toe vanaf 1 
januari 2014.

Zij passen die maatregelen toe met ingang 
van 1 januari 2013.

Wanneer de lidstaten die bepalingen
aannemen, wordt in de bepalingen zelf of 
bij de officiële bekendmaking ervan naar 
deze richtlijn verwezen. De regels voor die 
verwijzing worden vastgesteld door de 
lidstaten.

Wanneer de lidstaten die maatregelen 
vaststellen, wordt in de maatregelen zelf of 
bij de officiële bekendmaking daarvan
naar deze richtlijn verwezen. De regels 
voor die verwijzing worden vastgesteld 
door de lidstaten.

Or. en

Motivering
Gelet op het feit dat een FTT moet worden gezien als een onderdeel van het politieke streven 
om de financiële markten te reguleren, de crisis te overwinnen en de interne markt een impuls 
te geven teneinde de groei van de reële economie te bevorderen, is het wenselijk dat zij zo 
snel mogelijk wordt geheven. Dit is tevens noodzakelijk om rechtszekerheid te kunnen bieden, 
te meer omdat ook individuele lidstaten zich beraden op de introductie van soortgelijke 
instrumenten op unilaterale grondslag. Daarom moet de richtlijn voor eind 2012 zijn omgezet 
en moet zij per 1 januari 2013 in werking treden. Dit amendement strekt tot aanpassing van 
het Commissievoorstel aan de gezamenlijke politieke verklaring van het Europees Parlement, 
de Raad en de Commissie over toelichtende stukken, die is aangenomen in november 2011.


