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Geachte heer Knapen, 

 

In navolging op het mondeling overleg dat de vaste commissies voor Europese Samenwerkings-

organisaties en voor Financiën op 14 februari jl. met u en de minister van Financiën voerden 

over onder meer het Meerjarig Financieel Kader 2014-2020, heeft de vaste commissie voor Fi-

nanciën tijdens haar vergadering van 21 februari besloten u enkele nadere vragen voor te leg-

gen die betrekking hebben op de financiële gevolgen van twee voorstellen van de Europese 

Commissie tot inste lling van twee nieuwe Eigen Middelen voor de Europese Unie. Deze vragen 

zien op de voorgestelde nieuwe BTW -afdrachten en de Financiële transactiebelasting (FTT).  
 

Met betrekking tot het Commissievoorstel voor een verordening betreffende de regels en proce-

dures voor de terbeschikkingstelling van de eigen middelen op b asis van de belasting over de 

toegevoegde waarde (COM(2011)737)1 ontvangen de leden van de commissie graag een uitge-

breide beschouwing van de te verwachten effecten voor de Nederlandse begroting.  

 

Ten aanzien van het voorstel van de Europese Commissie voor een verordening betreffende de 

regels en procedures voor de terbeschikkingstelling van de eigen middelen op basis van de be-

lasting op financiële transacties (COM(2011)738)2 vragen de leden van de commissie de rege-

ring om een reactie op het discussiepaper dat het Centraal Planbureau (CPB) op 23 januari jl. 

over de Financiële transactiebelasting heeft gepubliceerd. Voorts vraagt de commissie hoe de 

regering de gevolgen van de eventuele introductie van deze maatregel voor pensioenfondsen 

beoordeelt. In welke mate verwacht de regering dat de FTT kostenverhogend zal werken voor 

Nederlandse pensioenfondsen? De commissie verzoekt hierbij nadrukkelijk om een zo exact 

mogelijke specificatie van de te verwachten kosten. 

                                                 
1 Dossier E110073 op www.europapoort.nl  
2 Dossier E110074 op www.europapoort.nl  



 Datum 8  maart 2012 

 Kenmerk 150164U 

 blad 2 

 

 

 

De commissie ontvangt graag binnen vier weken een reactie van de regering op deze brief. 

Daarnaast spreekt zij de nadrukkelijke wens uit op de hoogte gehouden te worden over toe-

komstige ontwikkelingen rond beide voorstellen. 

 
Een afschrift van deze brief is verzonden aan de minister van Financiën. 

 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

Prof. dr. P.H.J. Essers  

Voorzitter van de vaste commissie voor Financiën 

 

 


