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Uit hoofde van artikel 6 van protocol nr. 2 bij het Verdrag van Lissabon over de toepassing 
van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid kunnen nationale parlementen binnen 
een termijn van acht weken vanaf de datum van toezending van een ontwerp van 
wetgevingshandeling aan de voorzitters van het Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie een gemotiveerd advies toezenden waarin wordt uiteengezet waarom het 
betrokken ontwerp huns inziens niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel.

Volgens het Reglement van het Europees Parlement is de Commissie juridische zaken 
verantwoordelijk voor de waarborging van het subsidiariteitsbeginsel.

Een met redenen omkleed advies van de Kamer van Afgevaardigden van de Republiek 
Cyprus over bovengenoemd voorstel is ter informatie bijgevoegd.
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BIJLAGE

Met redenen omkleed advies van de parlementaire Commissie buitenlandse en 

Europese zaken van de Kamer van Afgevaardigden van de Republiek Cyprus 

aan de Voorzitter van het Europees Parlement, de voorzitter van de Raad en de 

voorzitter van de Commissie krachtens artikel 6 van het protocol (nr. 2) bij het Verdrag 

van Lissabon over de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid 

Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende een gemeenschappelijk stelsel 

van belasting op financiële transacties en tot wijziging van Richtlijn 2008/7/EG, 

COM(2011)0594. 

1 . De Verdragsbepalingen betreffende de toepassing van de beginselen van 

subsidiariteit en evenredigheid

1.1. Artikel 5, lid 3:

"Krachtens het subsidiariteitsbeginsel treedt de Unie op de gebieden die niet onder haar 

exclusieve bevoegdheid vallen, slechts op indien en voorzover de doelstellingen van het 

overwogen optreden niet voldoende door de lidstaten op centraal, regionaal of lokaal 

niveau kunnen worden verwezenlijkt, maar vanwege de omvang of de gevolgen van het 

overwogen optreden beter door de Unie kunnen worden bereikt.

De instellingen van de Unie passen het subsidiariteitsbeginsel toe overeenkomstig het 

protocol betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid. 

De nationale parlementen zien er volgens de in dat protocol vastgelegde procedure op toe 

dat het subsidiariteitsbeginsel wordt geëerbiedigd".

1.2. Verder houdt de Commissie krachtens artikel 2 van het protocol (nr. 2) van het Verdrag 

brede raadplegingen alvorens een wetgevingshandeling voor te stellen, waarbij, in 

voorkomend geval, rekening wordt gehouden met de regionale en lokale dimensie van het 

beoogde optreden.
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1.3. Artikel 5 van het protocol (nr. 2) van het Verdrag:

"De ontwerpen van wetgevingshandelingen worden gemotiveerd in het licht van de 

beginselen van subsidiariteit en evenredigheid. Ieder ontwerp van wetgevingshandeling 

bevat een subsidiariteits- en evenredigheidsmemorandum, met een uitgebreide toelichting 

van de elementen op basis waarvan de naleving van de beginselen van subsidiariteit en 

evenredigheid kan worden beoordeeld. Dat memorandum moet elementen bevatten 

waarmee de financiële gevolgen van het ontwerp kunnen worden beoordeeld, alsook – in 

het geval van een richtlijn – het effect ervan op de door de lidstaten van te stellen 

regelgeving, inclusief – waar toepasselijk – de regionale regelgeving. De redenen voor de 

conclusie dat een doelstelling van de Unie beter bereikt kan worden door de Unie, worden 

met kwalitatieve en, zo mogelijk, kwantitatieve indicatoren gestaafd. In de ontwerpen van 

wetgevingshandelingen wordt er rekening mee gehouden dat alle, financiële of

administratieve, lasten voor de Unie, de nationale regeringen, de regionale of lokale 

overheden, het bedrijfsleven en de burgers tot een minimum moeten worden beperkt en in 

verhouding moeten staan tot het te bereiken doel."

1.4. Tot slot zien de nationale parlementen, krachtens artikel 5, lid 3, en artikel 12, onder b),

van het Verdrag, erop toe dat het beginsel van subsidiariteit wordt nageleefd overeenkomstig 

de procedure bedoeld in het protocol (nr. 2), dat wil zeggen overeenkomstig de procedure 

voor het indienen van een met redenen omkleed advies binnen een termijn van acht weken 

vanaf de datum waarop het ontwerp van wetgevingshandeling in alle officiële talen van de 

Europese Unie werd toegezonden. 

1.5. De richtsnoeren voor de wijze van toepassing van het beginsel van subsidiariteit zijn 

vastgesteld in het Verdrag van Amsterdam en meer in het bijzonder in het protocol 

betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid. Er zij op 

gewezen dat deze richtsnoeren ook voor de onderhavige toets nuttige instrumenten zijn. 

Meer in het bijzonder hebben deze richtsnoeren betrekking op de volgende gevallen: 

• met het onderhavige vraagstuk zijn supranationale aspecten verbonden die niet 

doelmatig kunnen worden aangepakt met nationale maatregelen;
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• een nationale maatregel of niet-optreden door de Unie is in strijd met de eisen van de

Verdragen van de Unie, of schaadt de belangen van de lidstaten;

• optreden door de Unie biedt duidelijke voordelen ten opzichte van optreden door de 

lidstaten, wegens de omvang of de gevolgen van het overwogen optreden. 

Om te kunnen besluiten of optreden door de Unie al dan niet verenigbaar is met het beginsel 

van subsidiariteit dient verder te worden onderzocht of aan de volgende voorwaarden is 

voldaan:

• het gebruikte middel moet geschikt zijn om het doel van het optreden te bereiken;

• dit middel mag niet verder gaan dan hetgeen noodzakelijk is om het doel van het 

optreden te bereiken.

Met de aanverwante protocollen van zowel Amsterdam als Lissabon worden de EU bij de 

toepassing van het beginsel van evenredigheid verscheidene beperkingen opgelegd, met dien 

verstande dat

• de vorm van het optreden van de Unie zo eenvoudig mogelijk dient te zijn en de 

Europese Unie bij de uitvaardiging van wetgeving de voorkeur dient te geven aan 

richtlijnen boven verordeningen;

• er rekening mee dient te worden gehouden dat de administratieve of financiële 

lasten voor de regeringen van de lidstaten, het nationale bedrijfsleven en de 

burgers tot een minimum moeten worden beperkt;

• de Unie bij haar optreden de lidstaten zoveel mogelijk ruimte dient te bieden voor 

het nemen van nationale maatregelen (deze derde beperking wordt in wezen al 

afgedekt door de voorwaarden voor de toepassing van het beginsel van 

subsidiariteit).

2. Voorstel voor een richtlijn betreffende een gemeenschappelijk stelsel van belasting op 
financiële transacties 

2.1. Het onderhavige voorstel voor een richtlijn heeft tot doel een gemeenschappelijk stelsel 

van belasting op financiële transacties (FTT) in te voeren. Bij aanneming zal deze richtlijn 

van toepassing zijn op alle financiële transacties, op voorwaarde dat ten minste één partij bij 

de transactie in een EU-lidstaat is gevestigd en dat een op het grondgebied van een lidstaat 

gevestigde financiële instelling partij is bij de transactie, welke instelling voor eigen rekening 
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of voor rekening van een derde dan wel in naam van een partij bij de transactie handelt. 

Volgens de Commissie is het voorstel gebaseerd op de overweging dat het noodzakelijk is een 

goede werking van de interne markt te garanderen en verstoringen van de concurrentie te 

voorkomen om prikkels tot fiscale arbitrage in de Unie en dubbele belasting of in het geheel 

geen belastingheffing te vermijden.

2.2. Meer in het bijzonder beoogt volgens de Commissie het voorstel voor een richtlijn de 

volgende doelstellingen: 

• inkomsten genereren en de financiële sector een passende bijdrage aan de 

belastinginkomsten laten leveren (nieuwe inkomstenbronnen identificeren, de kosten 

van de recente financiële crisis terugverdienen, de begrotingskosten van eventuele 

toekomstige crises dekken en de btw-vrijstelling voor financiële diensten ondervangen);

• de markten stabiliseren (prikkels die aanzetten tot buitensporig risicogedrag beperken, 

specifieke risico´s die gepaard gaan met de geautomatiseerde handel aanpakken); en

• het functioneren van de interne markt garanderen (vermijding van dubbele belasting en 

concurrentieverstoring). 

2.3. Het voorstel voor een richtlijn is van toepassing op instrumenten die op de kapitaalmarkt 

verhandelbaar zijn, geldmarktinstrumenten (met uitzondering van betalingsinstrumenten), 

rechten van deelneming of aandelen in instellingen voor collectieve belegging (met inbegrip 

van icbe´s en alternatieve beleggingsinstellingen) en derivatenovereenkomsten. Onder de 

voorgestelde richtlijn valt eveneens de over-the-counter-handel. Verder bevat het voorstel 

voor een richtlijn harmonisatiebepalingen met betrekking tot de verschuldigdheid van 

belasting, de maatstaf van heffing en de belastingtarieven. De belasting is verschuldigd voor 

elke financiële transactie, op het tijdstip waarop deze plaatsvindt. 

3.   Het standpunt van de uitvoerende macht

Tijdens de bespreking van het voorstel voor een richtlijn in de parlementaire Commissie 

buitenlandse en Europese zaken heeft de Cyprische regering, bij monde van haar minister van 

Financiën, haar mening naar voren gebracht. Daarin wordt verwezen naar het feit dat de 

voorgestelde belasting waarschijnlijk negatieve gevolgen zal hebben voor zowel de Cyprische 

economie als de economie van andere EU-lidstaten, en wordt de mening naar voren gebracht 

dat de uitvaardiging van dergelijke wetgeving door de Europese Unie zal leiden tot 

verplaatsing van aanverwante activiteiten naar landen buiten de EU, ten voordele van andere 
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centra. Verwacht wordt dat de werkgelegenheid, de toegevoerde waarde, het bbp en de 

belastingontvangsten daardoor verder zullen afnemen. Volgens de vertegenwoordigers van 

het bevoegde ministerie zou de situatie er heel anders uitzien als deze belasting op mondiaal 
niveau kon worden toegepast. Verder wordt het standpunt naar voren gebracht dat 

niettegenstaande het feit dat verzekeringstransacties niet rechtstreeks door het voorstel 

worden beïnvloed, de verzekeringssector toch een negatieve weerslag zal ondergaan, daar de 

betroffen financiële transacties de verzekeringsproducten zullen beïnvloeden en de 

consumenten hiervoor uiteindelijk het gelag zullen moeten betalen.

4. Aspecten van het voorstel voor een richtlijn die niet verenigbaar zijn met het beginsel 

van subsidiariteit 

4.1. De parlementaire Commissie buitenlandse en Europese zaken is na behandeling van het 

onderhavige voorstel voor een richtlijn tot de conclusie gekomen dat het voorstel in kwestie 

niet verenigbaar is met het beginsel van subsidiariteit. Meer in het bijzonder heeft de 

parlementaire commissie besloten dat de noodzaak van optreden door de Europese Unie 

onvoldoende is gemotiveerd en de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid aldus niet 

zijn nageleefd. 

4.2. Motivering

4.2.1. In paragraaf 7.8 van het werkdocument van de diensten van de Commissie 

"Samenvatting van de effectbeoordeling" staat, wat verplaatsing betreft, het volgende: "De 

invoering van aanvullende belastingen bevat het intrinsieke risico dat handelaren hun 

activiteiten verplaatsen om de belastingdruk te verlagen. Verplaatsing zou de vorm 

kunnen aannemen van het verplaatsen van de relevante activiteiten naar rechtsgebieden 

waar deze minder worden belast of van het overstappen op producten/leveranciers die 

binnen hetzelfde rechtsgebied maar buiten het toepassingsgebied van de belasting vallen. 

Het is evident dat het risico van fysieke verplaatsing van markten/marktdeelnemers en de 
overschakeling naar niet-belaste producten afneemt naarmate een belasting op ruimere 

schaal en op bredere grondslag wordt ingevoerd".

Deze paragraaf in het document van de Commissie staaft de mening dat de voorgestelde 

regeling pas effectief zou zijn als zij op mondiaal niveau werd toegepast, daar er bij 
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toepassing van de maatregel op enkel het grondgebied van de EU een reëel risico bestaat dat 

activiteiten naar buiten de EU worden verplaatst.

4.2.2. In dezelfde paragraaf van het document staat wat de macro-economische effecten en 
de werkgelegenheid betreft: 

"Een van de beperkingen is dat het model slechts rekening houdt met de effecten van een 

FTT op één financieringsbron, namelijk de uitgifte van aandelen. Er wordt geen rekening 

gehouden met de effecten op de kosten van schuldfinanciering. Door deze beperking 

kunnen de geraamde negatieve effecten van de belasting op het bbp te hoog uitvallen. Er 

bestaat ook geen model waarmee de verzachtende maatregelen die in de opzet van de 

belasting zijn meegenomen (bijvoorbeeld uitsluiting van primaire markten, uitsluiting van 

de meeste transacties waarbij niet minstens één financiële instelling betrokken is, enz.), en 

de kanalen waarlangs zij de macro-economische variabelen beïnvloeden, kunnen worden 

geëvalueerd. De enige mogelijke aanpak bestaat er derhalve in de effecten bij benadering 

te bepalen, in de wetenschap dat hieraan grote voorbehouden en onzekerheden zijn 

verbonden."  

4.2.3. Verder staat in subparagraaf "Effecten op het nemen van risico´s en op het gedrag": 

"Hoewel in de economische literatuur wordt vastgesteld dat het zeer twijfelachtig is of de 

FTT effecten heeft op de volatiliteit en dat deze afhangt van de marktstructuur, zou de 

belasting toch een zeer doeltreffend middel zijn om de geautomatiseerde 'high-frequency 

trading' en de derivatenhandel met een sterke leverage in te perken."

Hieruit blijkt dat het twijfelachtig is of een gemeenschappelijk belasting op financiële 

transacties de gewenste effecten zal hebben. Toegegeven wordt immers dat enerzijds 

onweegbare factoren deze effecten negatief kunnen beïnvloeden en anderzijds veel afhangt 

van de marktstructuur. Daardoor is het uitermate moeilijk, zo niet onmogelijk om de effecten 

ervan precies in te schatten. Bijgevolg wordt niet voldaan aan de voorwaarde van artikel 5 

van het protocol (nr. 2) van het Verdrag dat er een memorandum moet zijn met een 

beoordeling van de financiële gevolgen van de handeling en het effect ervan op de door de 

lidstaten vast te stellen regelgeving. Krachtens artikel 5 van dit protocol worden de redenen 

voor de conclusie dat een doelstelling beter kan worden bereikt door de Unie, met 

kwalitatieve en, zo mogelijk, kwantitatieve indicatoren gestaafd. De parlementaire Commissie 
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buitenlandse en Europese zaken is in dit geval niet van mening dat er voldoende elementen, 

en met name kwantitatieve elementen zijn waaruit duidelijk zou blijken dat dit vraagstuk op 

EU-niveau geregeld moet worden. Verder valt te betwijfelen of het model van 

effectbeoordeling waarop het wetgevingsvoorstel is gebaseerd, de lasten voor de nationale 

regeringen, het bedrijfsleven en de burgers tot een minimum kan beperken, zoals artikel 5 van 

het protocol (nr. 2) vereist. Bijgevolg dient op grond van de uitdrukkelijke regel van het 

protocol (nr. 2) dat besluiten zo dicht mogelijk bij de burgers van de Unie moeten worden 

genomen, een duidelijke en gedetailleerde motivering te worden gegeven van de noodzaak 

om een onderwerp op EU-niveau te regelen.

4.2.4. Verder worden twijfels geuit over de door de Commissie vastgestelde rechtsgrondslag 

van het voorstel voor een richtlijn. Zoals vermeld wordt artikel 113 van het VWEU als 

rechtsgrondslag gebruikt. Dit artikel heeft betrekking op de harmonisatie van wetgevingen die 

noodzakelijk is om de werking van de interne markt te waarborgen en 

concurrentieverstoringen te voorkomen. Echter, dit is naar het schijnt niet het hoofddoel van 

het voorstel voor een richtlijn. De doelstellingen van het voorstel, die hierboven reeds zijn 

genoemd, worden door de Commissie als volgt ingedeeld:    

 • inkomsten genereren en de financiële sector een passende bijdrage aan de 

belastinginkomsten laten leveren (nieuwe inkomstenbronnen identificeren, de kosten 

van de recente financiële crisis terugverdienen, de begrotingskosten van eventuele 

toekomstige crises dekken en de btw-vrijstelling voor financiële diensten ondervangen);

•de markten stabiliseren (prikkels die aanzetten tot buitensporig risicogedrag beperken, 

specifieke risico´s die gepaard gaan met de geautomatiseerde handel aanpakken); en

•het functioneren van de interne markt garanderen (vermijding van dubbele belasting en 

concurrentieverstoring).

Uit het bovenstaande en uit de toelichting van de Commissie blijkt dat het garanderen van het 

functioneren van de interne markt niet het hoofddoel is van het voorstel voor een richtlijn. 

Bijgevolg is de rechtsgrondslag van het voorstel (artikel 113 van het VWEU) aan twijfels 

onderhevig. In deze context zij erop gewezen dat volgens de jurisprudentie van het Europees 

Hof van Justitie (EHJ), wanneer de EU een maatregel neemt die meer dan één doel heeft, de 

rechtsgrondslag die is welke vereist is gelet op het hoofddoel (het hoofddoel of de 
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overwegende component)1. In dit geval is weliswaar gekozen voor het artikel betreffende de 

interne markt maar het is duidelijk dat met het voorstel vooral andere doelstellingen worden 

nagestreefd. Daarvoor wordt echter geen rechtsgrondslag genoemd en indien dit wel het geval 

zou zijn geweest, zou deze rechtsgrondslag bovendien nog verenigbaar moeten zijn met de 

vastgestelde rechtsgrondslag2.

4.2.5. De andere met het voorstel nagestreefde doelstellingen (vermijding van dubbele 

belasting of van in het geheel geen heffing, passende bijdrage van de financiële sector aan de 

financiering van de crisis, het ondervangen van de uitsluiting van de financiële sector van 

btw-belasting) kunnen in toereikende mate op nationaal niveau door de lidstaten worden 

geregeld en vallen onder hun financiële soevereiniteit. Het te regelen vraagstuk kan ook 

supranationale aspecten omvatten, maar dit hoeft niet te betekenen dat deze aspecten niet op 

nationaal niveau kunnen worden aangepakt door middel van regelgeving of overeenkomsten. 

Dit argument wordt nog bekrachtigd door het feit dat, zoals hierboven reeds werd vermeld, de 

effectbeoordeling van de EU-regelgeving onnauwkeurig en twijfelachtig is. Het is niet 

voldoende aangetoond dat optreden van de EU duidelijke voordelen zou hebben ten aanzien 

van optreden van de lidstaten wegens de omvang of de gevolgen ervan. 

4.3. Gelet op het bovenstaande heeft de parlementaire Commissie buitenlandse en Europese 

zaken geconcludeerd dat het onderhavige voorstel voor een richtlijn niet verenigbaar is met 

het beginsel van subsidiariteit en niet in voldoende mate voldoet aan de criteria die de 

noodzaak van regelgevend optreden door de Unie zouden rechtvaardigen.

                                               
1 Zaak C-155/07, par. 35, Europees Parlement tegen Raad.
2 idem, par. 36 en 37. 


