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Verklaring van de gebruikte tekens 

 * Raadplegingsprocedure 

 *** Goedkeuringsprocedure 

 ***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing) 

 ***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing) 

 ***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing) 

 

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 

voorgestelde rechtsgrond.) 

 

 

 

 

 

Amendementen op een ontwerphandeling 

Amendementen van het Parlement in twee kolommen 

 

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 

Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 

Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven. 

 

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 

verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling. 

Indien een amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop 

in de ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 

bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 

handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie. 

 

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 

tekst 
 

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 

worden aangegeven met het symbool ▌of worden doorgestreept. Waar 

tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief 

aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept. 

Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 

diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 

niet gemarkeerd. 

 

 

 

 



 

RR\1090045NL.doc 3/9 PE575.288v03-00 

 NL 

INHOUD 

Blz. 

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT ................ 5 

TOELICHTING ......................................................................................................................... 7 

PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE ............................. 9 

 

 

 



 

PE575.288v03-00 4/9 RR\1090045NL.doc 

NL 



 

RR\1090045NL.doc 5/9 PE575.288v03-00 

 NL 

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 geldigheidsduur van de minimumhoogte van het normale tarief 

(COM(2015)0646 – C8-0009/2016 – 2015/0296(CNS)) 

(Bijzondere wetgevingsprocedure – raadpleging) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2015)0646), 

– gezien artikel 113 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op 

grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8-0009/2016), 

– gezien artikel 59 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A8-0063/2016), 

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

Parlement; 

2. betreurt het dat de Commissie haar voorstel zo laat bekend heeft gemaakt, waardoor de 

toepassing van een minimumniveau van het normale btw-tarief met terugwerkende 

kracht zal plaatsvinden; 

3. verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 293, lid 2, van het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese Unie dienovereenkomstig te wijzigen; 

4. 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; 

5. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende 

wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie; 

6. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 

en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen. 

Amendement  1 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 1 

Richtlijn 2006/112/EG 

Artikel 97 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Vanaf 1 januari 2016 tot en met 31 Vanaf 1 januari 2016 tot en met 31 
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december 2017 mag het normale tarief niet 

lager zĳn dan 15 %. 

december 2018 mag het normale tarief niet 

lager zĳn dan 15 %. 
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TOELICHTING 

In de btw-richtlijn is bepaald dat het normale tarief vanaf 1 januari 2011 tot en met 31 

december 2015 niet lager mag zijn dan 15 %. Deze op artikel 113 VWEU gebaseerde 

bepaling schrijft voor dat de Raad bepalingen vaststelt die betrekking hebben op de 

harmonisatie van de wetgevingen inzake de omzetbelasting, voor zover deze harmonisatie 

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

concurrentieverstoringen te voorkomen. 

Met het oog op de totstandbrenging van de interne markt op 1 januari 1993 heeft de 

Commissie voorstellen voor een definitieve regeling inzake fiscale harmonisatie 

gepresenteerd. 

Toen echter duidelijk werd dat de voorstellen van de Commissie niet vóór 1 januari 1993 

zouden kunnen worden aangenomen, heeft de Raad besloten een overgangsregeling vast te 

stellen. In dat verband werd voor de btw-tarieven Richtlijn 92/77/EEG aangenomen. 

Met deze richtlijn werd een systeem van minimumtarieven ingevoerd. Er werd bepaald dat het 

normale tarief vanaf 1 januari 1993 tot en met 31 december 1996 in elke lidstaat niet lager 

mocht zijn dan 15 %. Deze bepaling is tot op heden vijfmaal verlengd en geldt thans tot en 

met 31 december 2015. 

Minimumtarieven op het gebied van de btw zijn gerechtvaardigd vanwege het feit dat bij 

grensoverschrijdend winkelen en verkopen op afstand onder een bepaalde drempel de btw nog 

altijd in het land van oorsprong in plaats van het land van bestemming wordt toegepast. Een 

door alle lidstaten toegepaste minimumhoogte van het normale tarief - zoals momenteel het 

geval is - vormt daarom een nuttige waarborg voor de goede werking van de interne markt. 

Omdat alle lidstaten momenteel een normaal tarief hanteren dat boven de 15 % ligt, biedt de 

huidige regeling voor een minimumhoogte van het normale tarief van 15 % de lidstaten ook 

speelruimte voor btw-hervormingen om het normale tarief te verminderen waardoor de btw-

grondslag wordt verbreed en het gebruik van verlaagde tarieven wordt beperkt. 

Op 6 december 2011 heeft de Commissie haar goedkeuring gehecht aan een mededeling over 

de toekomst van de btw, waarin is voorgesteld het oorsprongslandbeginsel te verlaten en 

waarin verschillende manieren zijn beschreven om belastingheffing op de plaats van 

bestemming te realiseren. De Commissie zal in 2016 een actieplan publiceren voor een 

eenvoudiger, efficiënter en fraudebestendiger definitief btw-stelsel, aangepast aan de interne 

markt.  

In dat actieplan worden de lijnen uitgezet voor de werkzaamheden die zullen volgen in 

navolging van de resultaten die sinds de mededeling van 2011 zijn behaald. In het bijzonder 

zullen de belangrijkste kenmerken uiteen worden gezet van het definitieve btw-stelsel voor de 

handel binnen de EU dat de Commissie wil voorstellen en de beoogde hervormingen om de 

bestaande regels voor btw-tarieven aan te passen aan een definitief stelsel dat wordt 

gekenmerkt door het bestemmingsbeginsel.  

In deze omstandigheden, en in afwachting van de besluiten over de uiteindelijke vorm van het 

definitieve stelsel, lijkt het passend om vast te houden aan het beginsel van een 
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minimumniveau van het normale btw-tarief van 15 %, en voor te stellen de huidige regelingen 

met drie jaar (tot en met 31 december 2018) te verlengen.  

De rapporteur deelt de mening dat deze tijdspanne garandeert dat de belanghebbenden de 

noodzakelijke rechtszekerheid genieten, en ruimte biedt voor een uitgebreider debat over btw-

tarieven in samenhang met het komende actieplan betreffende de btw. 
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