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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener pleit voor een heffing van 1% op alle financiële transacties en voert aan dat 
activiteiten die daadwerkelijk welvaart creëren, momenteel zwaar worden belast door 
heffingen en socialezekerheidsbijdragen in diverse stadia, terwijl financiële transacties 
volledig worden vrijgesteld. Een en ander resulteert in een gebrek aan evenwicht tussen het 
daadwerkelijk creëren van welvaart en speculatie hetgeen leidt tot een financiële wereldcrisis.
Een heffing van 1% op alle financiële transacties, ook op bankoverschrijvingen en het 
opnemen van geld, zou andere vormen van belastingheffing drastisch kunnen verminderen of 
overbodig maken en de belastingautoriteiten veel geld besparen. Indiener voert aan dat een 
dergelijk systeem veel billijker dan het huidige systeem zou zijn in het kader waarvan de 
belastingbetalers de rekening moeten betalen voor niet-aflatende speculatie.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 18 januari 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 maart 2013.

Op 14 februari 2013 bracht de Europese Commissie een voorstel uit voor een richtlijn van de 
Raad tot uitvoering van de nauwere samenwerking op het gebied van belasting op financiële 
transacties (FTT). De inhoud van het voorstel sluit qua werkingssfeer en doelstelling aan op 
het oorspronkelijke voorstel van september 2011, over een geharmoniseerde FTT op niveau 
van alle 27 lidstaten. Het nieuwe voorstel dient ter uitvoering van het besluit waarbij elf 
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lidstaten werden gemachtigd tot nauwere samenwerking (de "deelnemende lidstaten ")1. Deze 
machtiging heeft de Raad op 22 januari 2013 verleend nadat het Europees Parlement op 
12 december 2012 daarmee had ingestemd.
De grondslag van de geharmoniseerde belasting is zeer ruim, en omvat transacties door 
financiële instellingen met alle financiële instrumenten en op alle markten, zodra er een 
economisch verband aantoonbaar is met het grondgebied van de deelnemende lidstaten.

Als minimumtarieven worden voorgesteld 0,1% voor aandelen en obligaties, deelnemingen 
in collectieve beleggingsfondsen, geldmarktinstrumenten, terugkoopovereeenkomsten, en
overeenkomsten inzake verstrekte en opgenomen effectenleningen, en 0,01% voor transacties 
met derivaten. Deze tarieven zijn te laag om beduidende effecten op de reële economie te 
hebben, in de zin van verhoogde kapitaalkosten. De deelnemende staten moeten zich aan 
deze minima houden, maar het zal hun vrijstaan om hogere tarieven toe te passen als zij dat 
wensen. De belasting is verschuldigd door elke financiële instelling die bij de transactie 
betrokken is.

Alledaagse financiële handelingen van gewone burgers en bedrijven (bv. verzekeringen, 
hypotheken, kredietkaarttransacties, betaaldiensten, spaartegoeden, contante valutatransacties
enz..) zullen van de FTT zijn uitgesloten, evenals overmakingen en geldopnamen van 
bankrekeningen, om de reële economie te beschermen. De regeling is kortom bij uitstek 
gericht op de financiële sector. Het voorstel ziet alleen op transacties waarbij financiële 
instellingen betrokken zijn. Ongeveer 85% van alle financiële transacties vindt plaats tussen 
financiële instellingen, zonder tussenkomst van andere personen.

Conclusie
Het voorstel van de Commissie is op dit moment in het Europees Parlement en bij de Raad in 
behandeling. Voor aanvaarding van het voorstel is de unanieme goedkeuring van de 
deelnemende lidstaten nodig.

                                               
1 Het aantal deelnemende lidstaten hoeft niet per se tot deze 11 beperkt te blijven. Volgens de Verdragen moet 
nauwere samenwerking open blijven voor andere lidstaten die niet vanaf het begin meedoen, waarbij deze zich 
alleen aan de eventuele voorwaarden moeten houden die in het machtigingsbesluit zijn gesteld.


