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Betreft: Verzoekschrift 1429/2009, ingediend door Jörg Wischhusen (Duitse 
nationaliteit), gesteund door 159 medeondertekenaars, over de toepassing 
van verlaagde btw-tarieven voor luiers

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verzoekt om een verlaagd btw-tarief voor luiers. Hij voert aan dat luiers een 
essentieel consumptieartikel vormen voor gezinnen met jonge kinderen. Hij wijst erop dat 
voor huisdiervoeders een verlaagd btw-tarief geldt, wat betekent dat baby's worden 
achtergesteld bij honden en katten. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 14 januari 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 maart 2010.

Op 7 juli 2008 heeft de Commissie een voorstel aangenomen voor een Richtlijn van de Raad 
tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG (hierna genoemd de btw-richtlijn) wat verlaagde 
btw-tarieven betreft1. De Commissie streefde naar gelijke kansen voor alle lidstaten en naar 
meer transparantie, samenhang en een goede werking van de interne markt op het gebied van 
verlaagde btw-tarieven voor lokale diensten, waaronder arbeidsintensieve diensten en 
restaurantdiensten. 
Het voorstel bevat echter ook enkele technische aanpassingen. In het bijzonder werd de 

                                               
1 Voorstel voor een Richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat verlaagde btw-tarieven 
betreft (COM (2008) 428).
Zie http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/COM(2008)428_en.pdf
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categorie van farmaceutische producten die in aanmerking komen voor verlaagde tarieven 
uitgebreid tot alle absorberende hygiëneproducten, inclusief luiers.
In de Raad Economische en Financiële Zaken (Ecofin) die op 10 maart 2009 bijeenkwam, 
bereikten de EU-ministers van Financiën, na moeizame onderhandelingen over het algehele 
systeem van verlaagde btw-tarieven, een politiek akkoord over het gebruik van verlaagde 
btw-tarieven in het algemeen en van dat in bepaalde sectoren in het bijzonder. Ecofin kwam 
in hoofdzaak overeen dat lidstaten verlaagde btw-tarieven permanent dienen te kunnen
toepassen voor arbeidsintensieve diensten, zoals kleine hersteldiensten met betrekking tot 
fietsen, schoeisel en lederwaren, kleding en huishoudlinnen; het schoonmaken van 
particuliere woningen; thuiszorg; kappersdiensten; de renovatie en het herstel van particuliere 
huizen en restaurantdiensten. 
Met betrekking tot goederen zijn alleen boeken aan de algemene lijst van goederen en 
diensten toegevoegd. Daarnaast werd overeengekomen dat alle andere in het 
Commissievoorstel van 2008 voorgestelde goederen en diensten (luiers inbegrepen) niet in 
aanmerking komen voor een verlaagd btw-tarief. Op 5 mei nam de Raad 
Richtlijn 2009/47/EG1 aan waarmee de politieke overeenkomst van 10 mei 2009 in een 
wettelijke tekst werd omgezet. 

De Commissie wijst erop dat op het gebied van belastingen de unanimiteitsregel geldt. Het is 
daarom aan de Raad om uiteindelijk te beslissen welke producten het voordeel krijgen van 
een verlaagd btw-tarief. 

                                               
1 Richtlijn 2009/47/EG van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat verlaagde btw-tarieven betreft. 
PB L 116 van 9.5.2009, blz. 18-20. 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/legislation_recently_adopted/index_en.htm


