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Belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de behandeling van 

verzekerings- en financiële diensten * 

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 25 september 2008 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 

behandeling van verzekerings- en financiële diensten (COM(2007)0747 – C6-0473/2007 – 

2007/0267(CNS)) 

 

(Raadplegingsprocedure) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2007)0747), 

– gelet op artikel 93 van het EGVerdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is 

geraadpleegd (C6-0473/2007), 

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A6-0344/2008), 

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

2. verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 250, lid 2 van het EG-Verdrag 

dienovereenkomstig te wijzigen; 

3. 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; 

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

wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie; 

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

de Commissie. 



Amendement  1 

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit 

Overweging 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) De financiëledienstensector levert een 

belangrijke bijdrage aan de groei, het 

concurrentievermogen en de 

werkgelegenheid, maar kan zijn rol slechts 

vervullen wanneer op de interne markt 

neutrale concurrentievoorwaarden heersen. 

Er moet worden voorzien in een kader dat 

rechtszekerheid biedt voor de btw-

behandeling van financiële producten en 

van de verkoop en het beheer van die 

producten. 

De financiëledienstensector levert een 

belangrijke bijdrage aan de groei, het 

concurrentievermogen en de 

werkgelegenheid, maar kan zijn rol slechts 

vervullen wanneer op de interne markt 

neutrale concurrentievoorwaarden heersen. 

Er moet worden voorzien in een kader dat 

dergelijke neutrale voorwaarden biedt met 

betrekking tot de btw-behandeling van 

financiële producten en van de verkoop en 

het beheer van die producten. 

Amendement  2 

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit 

Overweging 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) De bestaande btw-vrijstellingsregels 

voor financiële en verzekeringsdiensten die 

zijn vastgesteld in Richtlijn 2006/112/EG 

van de Raad van 28 november 2006 

betreffende het gemeenschappelijke stelsel 

van belasting over de toegevoegde waarde, 

zijn achterhaald en worden op 

uiteenlopende wijze uitgelegd en toegepast. 

De complexiteit van de regelgeving en de 

verschillen in administratieve praktijken 

veroorzaken rechtsonzekerheid bij de 

marktdeelnemers en de 

belastingautoriteiten. Deze onzekerheid 

heeft aanleiding gegeven tot talrijke 

geschillen en heeft de administratieve 

lasten verhoogd. Er moet derhalve worden 

verduidelijkt welke verzekerings- en 

financiële diensten zijn vrijgesteld, om 

aldus meer rechtszekerheid te creëren en de 

administratieve lasten voor de 

marktdeelnemers en de autoriteiten te 

verminderen. 

(2) De bestaande btw-vrijstellingsregels 

voor financiële en verzekeringsdiensten die 

zijn vastgesteld in Richtlijn 2006/112/EG 

van de Raad van 28 november 2006 

betreffende het gemeenschappelijke stelsel 

van belasting over de toegevoegde waarde, 

zijn achterhaald en worden op 

uiteenlopende wijze uitgelegd en toegepast. 

De complexiteit van de regelgeving en de 

verschillen in administratieve praktijken 

veroorzaken rechtsonzekerheid bij de 

marktdeelnemers en de 

belastingautoriteiten en zorgen ervoor dat 

niet alle marktdeelnemers dezelfde 

uitgangspositie hebben. Deze onzekerheid 

heeft aanleiding gegeven tot talrijke 

geschillen en heeft de administratieve 

lasten verhoogd. Er moet derhalve worden 

verduidelijkt welke verzekerings- en 

financiële diensten zijn vrijgesteld, om 

aldus meer rechtszekerheid en een gelijke 

uitgangspositie voor alle marktdeelnemers 

in de EU te creëren en de administratieve 

lasten voor de marktdeelnemers en de 



autoriteiten te verminderen. 

Amendement  3 

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit 

Overweging 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) Bemiddeling bij verzekeringsdiensten 

en bemiddeling bij financiële diensten 

vereisen vergelijkbare werkwijzen. 

Daarom moeten beide vormen van 

bemiddeling op dezelfde wijze worden 

behandeld. 

(5) Bemiddeling bij verzekeringsdiensten 

en bemiddeling bij financiële diensten 

vereisen vergelijkbare werkwijzen. 

Daarom moeten beide vormen van 

bemiddeling op dezelfde wijze worden 

behandeld, met inbegrip van bemiddeling 

door een bemiddelaar die niet via een 

overeenkomst gebonden is aan of 

rechtstreeks contact heeft met een van de 

partijen bij een financiële of 

verzekeringstransactie tot de sluiting 

waarvan de bemiddelaar heeft 

bijgedragen. In dergelijke gevallen omvat 

de belastingvrijstelling uniform alle 

activiteiten, met inbegrip van alle 

activiteiten waarmee de sluiting van een 

contract wordt voorbereid en nadien 

afgerond, die kenmerkend zijn voor een 

verzekeringsbemiddelaar of financiële 

bemiddelaar. 

Amendement  4 

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit 

Overweging 5 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

  (5 bis) Het is passend dat activiteiten voor 

het beheer van investeringsfondsen onder 

de vrijstelling blijven vallen indien deze 

worden uitgevoerd door marktdeelnemers 

die tevens derden zijn.  

Amendement  5 

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit 

Overweging 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 



(7) Verzekerings- en 

financiëledienstverleners kunnen steeds 

vaker de voorbelasting op de door hen 

ingekochte prestaties precies toerekenen 

aan de te belasten diensten die zij 

verrichten. Wanneer deze diensten op een 

vergoeding zijn gebaseerd, kan de maatstaf 

van heffing voor deze diensten 

gemakkelijk worden bepaald. Daarom 

moeten ook deze marktdeelnemers de 

mogelijkheid krijgen om voor 

belastingheffing te kiezen. 

(7) Verzekerings- en 

financiëledienstverleners kunnen steeds 

vaker de voorbelasting op de door hen 

ingekochte prestaties precies toerekenen 

aan de te belasten diensten die zij 

verrichten. Wanneer deze diensten op een 

vergoeding zijn gebaseerd, kan de maatstaf 

van heffing voor deze diensten 

gemakkelijk worden bepaald. Daarom 

moeten ook deze marktdeelnemers de 

mogelijkheid krijgen om voor 

belastingheffing te kiezen zodat de 

bezorgdheid over dubbele belastingheffing 

wordt weggenomen die eventueel kan 

ontstaan als een dergelijke 

belastingheffing wordt gecoördineerd met 

nationale belastingen op verzekerings- en 

financiële diensten.  

Amendement  6 

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit 

Overweging 8 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (8 bis) De Raad dient er bij de vaststelling 

van maatregelen inzake het keuzerecht 

voor belasting overeenkomstig Richtlijn 

2006/112/EG op toe te zien dat zij overal 

in de interne markt op gelijke wijze 

worden toegepast. In afwachting van de 

vaststelling van deze voorschriften door de 

Raad moeten lidstaten de nauwkeurig 

omschreven regels kunnen vastleggen 

voor uitoefening van het keuzerecht. 

Lidstaten delen aan de Commissie zes 

maanden vóór vaststelling 

ontwerpmaatregelen op dit gebied mede. 

In deze periode beoordeelt de Commissie 

de ontwerpmaatregelen en doet zij een 

aanbeveling. 

Amendement  7 

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit 

Artikel 1 – punt 1 – letter a 

Richtlijn 2006/112/EG 

Artikel 135 – lid 1 – letter a 

 



Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) verzekering en herverzekering; (a) verzekering, met inbegrip van 

herverzekering; 

Amendement  8 

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit 

Artikel 1 – punt 1 – letter a 

Richtlijn 2006/112/EG 

Artikel 135 – lid 1 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) wisselen van valuta's en 

terbeschikkingstelling van contant geld; 

(d) wisselen van valuta's en 

terbeschikkingstelling van contant geld 

alsmede transacties met contante 

vorderingen; 

Amendement  9 

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit 

Artikel 1 – punt 1 – letter a 

Richtlijn 2006/112/EG 

Artikel 135 – lid 1 – letter e 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(e) levering van effecten; (e) transacties betreffende handel in 

effecten; 

Amendement  10 

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit 

Artikel 1 – punt 1 – letter a 

Richtlijn 2006/112/EG 

Artikel 135 – lid 1 – letter g bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

  (g bis) alle soorten derivaten; 

Amendement  11 

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit 

Artikel 1 – punt 1 – letter b 

Richtlijn 2006/112/EG 

Artikel 135 – lid 1 bis 

 



Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1 bis. De in lid 1, punten a) tot en met e), 

vastgestelde vrijstellingen gelden voor 

iedere component van een verzekerings- of 

financiële dienst die een afzonderlijk 

geheel vormt en het kenmerkende en 

essentiële karakter van de vrijgestelde 

dienst heeft.  

1 bis. De in lid 1, punten a) tot en met f), 

vastgestelde vrijstellingen gelden voor 

iedere component van een verzekerings- of 

financiële dienst die een afzonderlijk 

geheel vormt en het kenmerkende en 

essentiële karakter van de vrijgestelde 

dienst heeft.  

 

Amendement  12 

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit 

Artikel 1 – punt 2 

Richtlijn 2006/112/EG 

Artikel 135 bis – punt 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) "verzekering en herverzekering": een 

overeenkomst waarbij een partij zich tegen 

betaling ertoe verbindt een andere partij 

een in de overeenkomst bepaalde 

vergoeding of uitkering te verstrekken 

indien een risico intreedt; 

(1) "verzekering": een overeenkomst 

waarbij een of meer partijen zich tegen 

betaling ertoe verbinden een of meer 

andere partijen een in de overeenkomst 

bepaalde vergoeding of uitkering te 

verstrekken indien een risico intreedt; 

Amendement  13 

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit 

Artikel 1 – punt 2 

Richtlijn 2006/112/EG 

Artikel 135 bis – punt 8 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) "levering van effecten": de levering 

van verhandelbare instrumenten - met 

uitzondering van instrumenten die 

goederen of de in artikel 15, lid 2, bedoelde 

rechten vertegenwoordigen - die een 

financiële waarde belichamen en tot een of 

meer van de volgende posities leiden: 

(8) "transacties betreffende de handel in 

effecten": de verkoop van verhandelbare 

instrumenten - met uitzondering van 

instrumenten die goederen of de in artikel 

15, lid 2, bedoelde rechten 

vertegenwoordigen - die een financiële 

waarde belichamen en tot een of meer van 

de volgende posities leiden: 

Amendement  14 

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit 

Artikel 1 – punt 2 

Richtlijn 2006/112/EG 



Artikel 135 bis – punt 8 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) bezit van rechten van deelneming in 

instellingen voor collectieve belegging in 

de effecten als bedoeld in de punten a) en 

b), in andere vrijgestelde financiële 

instrumenten als bedoeld in artikel 135, 

lid 1, punten a) tot en met d), of in andere 

instellingen voor collectieve belegging; 

(c) bezit van rechten van deelneming in 

investeringsfondsen zoals omschreven in 

punt 10 hieronder, of in instellingen voor 

collectieve belegging;  

Amendement  15 

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit 

Artikel 1 – punt 2 

Richtlijn 2006/112/EG 

Artikel 135 bis – punt 8 – letter c bis (nieuw)  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (c bis) titel op contant vereffende 

financiële, krediet- en 

grondstoffenderivaten en de daarmee 

verband houdende opties: 

Amendement  16 

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit 

Artikel 1 – punt 2 

Richtlijn 2006/112/EG 

Artikel 135 bis – punt 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) "bemiddeling bij verzekerings- en 

financiële handelingen": door een derde 

tussenpersoon verrichte dienst ten behoeve 

van en tegen betaling door een 

contractpartij, in de vorm van een 

afzonderlijke daad van bemiddeling met 

betrekking tot de in artikel 135, lid 1, 

punten a) tot en met e), bedoelde 

verzekerings- of financiële handelingen; 

(9) "bemiddeling bij verzekerings- en 

financiële handelingen": door  derde 

tussenpersonen verrichte dienst  in de 

vorm van een afzonderlijke, al dan niet 

rechtstreekse daad van bemiddeling met 

betrekking tot de in artikel 135, lid 1, 

punten a) tot en met e), bedoelde 

verzekerings- of financiële handelingen, 

mits geen van de bemiddelaars tegenpartij 

is bij deze verzekerings- en financiële 

handelingen ; 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit 



Artikel 1 – punt 2 

Richtlijn 2006/112/EG 

Artikel 135 bis – punt 10 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) "beleggingsfondsen": instellingen 

voor collectieve belegging in de 

vrijgestelde financiële instrumenten als 

bedoeld in artikel 135, lid 1, punten a) tot 

en met e), en in onroerende goederen; 

(10) "beleggingsfondsen": speciale 

beleggingsvehikels die gecreëerd zijn met 

als enige doel het aantrekken van kapitaal 

van investeerders teneinde dit in een 

gediversifieerde pool van activa te 

beleggen, waaronder pensioenfondsen en 

vehikels die gebruikt worden voor het 

beheer en de uitvoering van collectieve 

pensioenvoorzieningen; 

Amendement  18 

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit 

Artikel 1 – punt 2 

Richtlijn 2006/112/EG 

Artikel 135 bis – punt 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) "beheer van beleggingsfondsen": 

activiteiten die ertoe strekken de 

beleggingsdoelen van het betrokken 

beleggingsfonds te verwezenlijken. 

(11) "beheer van beleggingsfondsen": 

activiteiten die ertoe strekken de 

beleggingsdoelen van het betrokken 

beleggingsfonds te verwezenlijken en die 

tenminste het strategische en tactische 

activabeheer en de activa-toewijzing 

omvatten, met inbegrip van adviesdiensten 

alsmede valuta- en risicobeheer.  

Amendement  19 

Voorstel voor een richtlijn - wijzigingsbesluit 

Artikel 1 - punt 3 

Richtlijn 2006/112/EG 

Artikel 137 – lid 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) In artikel 137, lid 1, wordt punt a) 

geschrapt. 

Schrappen 

Amendement  20 

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit 

Artikel 1 – punt 4 



Richtlijn 2006/112/EG 

Artikel 137 bis – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Met ingang van 1 januari 2012 verlenen 

de lidstaten de belastingplichtigen het recht 

om ter zake van de in artikel 135, lid 1, 

punten a) tot en met g), bedoelde diensten 

voor belastingheffing te kiezen. 

1. Met ingang van 1 januari 2012 verlenen 

de lidstaten de belastingplichtigen in ieder 

afzonderlijk geval het recht om ter zake 

van een van de in artikel 135, lid 1, punten 

a) tot en met g bis), bedoelde diensten, 

indien deze worden verleend aan een 

andere belastbare partij met zetel in 

dezelfde lidstaat dan wel elders in de 

Gemeenschap, voor belastingheffing te 

kiezen. 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit 

Artikel 1 – punt 4 

Richtlijn 2006/112/EG 

Artikel 137 bis – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. De Commissie brengt ...* aan het 

Europees Parlement en de Raad verslag 

uit over de werking van het in lid 1 

genoemde keuzerecht. Indien van 

toepassing dient de Commissie een 

wetgevingsvoorstel in met betrekking tot 

nadere regels voor de uitoefening van dit 

keuzerecht en eventuele andere 

wijzigingen van deze richtlijn in dit 

verband. 

 ______________ 

* Drie jaar na de datum van 

inwerkingtreding van Richtlijn …/…/EG. 

Amendement  22 

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit 

Artikel 1 – punt 4 

Richtlijn 2006/112/EG 

Artikel 137 bis – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 



2. De Raad stelt de voor de uitvoering van 

lid 1 vereiste maatregelen vast 

overeenkomstig de procedure van artikel 

397. Zolang de Raad deze maatregelen niet 

heeft vastgesteld, kunnen de lidstaten de 

nadere regels voor de uitoefening van het 

in lid 1 genoemde keuzerecht bepalen. 

2. De Raad stelt de voor de uitvoering van 

lid 1 vereiste maatregelen vast 

overeenkomstig de procedure van artikel 

397. Zolang de Raad deze maatregelen niet 

heeft vastgesteld, kunnen de lidstaten de 

bestaande nadere regels voor de 

uitoefening van het in lid 1 genoemde 

keuzerecht handhaven. 

 

Amendement  23 

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit 

Artikel 1 – punt 4 

Richtlijn 2006/112/EG 

Artikel 137 ter – punt 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) het samenwerkingsverband en alle 

leden zijn in de Gemeenschap gevestigd of 

woonachtig; 

(1) het samenwerkingsverband zelf is in de 

Gemeenschap gevestigd; 

Amendement  24 

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit 

Artikel 1 – punt 4 

Richtlijn 2006/112/EG 

Artikel 137 ter – punt 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) de leden van het 

samenwerkingsverband verrichten diensten 

die zijn vrijgesteld krachtens artikel 135, 

lid 1, punten a) tot en met g), of andere 

diensten ter zake waarvan zij niet als 

belastingplichtige worden aangemerkt; 

(3) de leden van het 

samenwerkingsverband verrichten diensten 

die zijn vrijgesteld krachtens artikel 135, 

lid 1, punten a) tot en met g bis), of andere 

diensten ter zake waarvan zij niet als 

belastingplichtige worden aangemerkt; 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit 

Artikel 1 – punt 4 

Richtlijn 2006/112/EG 

Artikel 137 ter – punt 4  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) de diensten worden door het (4) de door het samenwerkingsverband 



samenwerkingsverband uitsluitend ten 

behoeve van de leden verricht en zijn 

noodzakelijk om de leden in staat te stellen 

diensten te verlenen die zijn vrijgesteld 

krachtens artikel 135, lid 1, punten a) tot en 

met g); 

geleverde diensten zijn noodzakelijk om de 

leden in staat te stellen diensten te verlenen 

die zijn vrijgesteld krachtens artikel 135, 

lid 1, punten a) tot en met g bis); 

Amendement  26 

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit 

Artikel 1 – punt 4 

Richtlijn 2006/112/EG 

Artikel 137 ter – punt 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) het samenwerkingsverband vordert van 

zijn leden slechts de precieze terugbetaling 

van hun aandeel in de gezamenlijke kosten, 

met uitsluiting van verrekenprijscorrecties 

ten behoeve van de directe belastingen. 

(5) het samenwerkingsverband vordert van 

zijn leden slechts de precieze terugbetaling 

van hun aandeel in de gezamenlijke 

kosten;  verrekenprijscorrecties die ten 

behoeve van de directe belastingen worden 

uitgevoerd hebben geen nadelige gevolgen 

voor de vrijstelling van omzetbelasting 

van het samenwerkingsverband. 

Amendement  27 

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit 

Artikel 1 – punt 4 bis (nieuw) 

Richtlijn 2006/112/EG 

Artikel 169 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (4 bis) Artikel 169, letter c), wordt 

vervangen door: 
  "(c) door de belastingplichtige verrichte 

handelingen waarvoor krachtens artikel 

135, lid 1, punten a) tot en met g bis), 

vrijstelling is verleend, indien de 

afnemer buiten de Gemeenschap 

gevestigd is of indien de handelingen 

rechtstreeks samenhangen met goederen 

die bestemd zijn om uit de Gemeenschap 

te worden uitgevoerd". 

Amendement  28 

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit 

Artikel 2 – lid 1 – alinea 1 



 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke 

en bestuursrechtelijke bepalingen in 

werking treden om uiterlijk op 31 

december 2009 aan deze richtlijn te 

voldoen. Zij delen de Commissie die 

bepalingen onverwijld mede, alsmede een 

transponeringstabel ter weergave van het 

verband tussen die bepalingen en deze 

richtlijn. 

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke 

en bestuursrechtelijke bepalingen in 

werking treden om aan deze richtlijn te 

voldoen, en zien erop toe dat de 

eindconsument gebaat zal zijn bij de 

herstructurering van de huidige BTW-

regeling. Zij delen de Commissie die 

bepalingen onverwijld mede, alsmede een 

transponeringstabel ter weergave van het 

verband tussen die bepalingen en deze 

richtlijn. 

 


