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Geachte voorzitter, 
 
U heeft namens de vaste commissie van Financiën enkele vragen gesteld over de 
financiële gevolgen van de voorstellen van de Europese Commissie tot instelling 
van twee nieuwe Eigen Middelen voor de Europese Unie. Het gaat hierbij om een 
nieuw BTW -middel en een Financiële Transactiebelasting (FTT). De Staatssecretaris 
van Buitenlandse Zaken sprak hier onlangs over met Uw Kamer bij de Algemene 
Europese Beschouwingen. 
 
Mede namens de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken vindt u in deze b rief 
onze reactie op de vragen van de commissie. 
 
Het voorstel van de Europese Commissie voor een nieuw BTW -middel is bedoeld 
ter vervanging van het bestaande BTW -middel. Het relatieve aandeel van 
Nederland in de bijdrage van het bestaande BTW-middel aan de EU-begroting is 
afhankelijk van het Nederlandse aandeel in de totale BTW -grondslag in de EU. In 
het voorstel van de Europese Commissie voor het nieuwe BTW-middel zou voor het 
vaststellen van de grondslag alleen gekeken moeten worden naar dat deel van de 
grondslag (producten en diensten) waarop het standaard BTW-tarief van 
toepassing is. Het bepalen van de grondslag voor de BTW-heffing, waarop alleen 
het standaard tarief van toepassing is, op dit moment in Nederland echter niet 
mogelijk. Op het aangifteformulier dient de af te dragen btw per tariefsoort te 
worden vermeld, maar mogen teruggaven worden verrekend. Juist deze 
teruggaven worden niet gespecificeerd per tarief. Hierdoor is geen inzicht mogelijk 
per tariefsoort. Ook voor de meeste andere Europese lidstaten zal waarschijnlijk 
om dezelfde redenen een grondslagberekening niet mogelijk zijn. Een 
kwantitatieve vergelijking tussen het bestaande BTW -middel en het huidige 
voorstel, die noodzakelijk is voor het vaststellen van de financiële gevolgen voor 
Nederland van het voorstel, is op dit moment dan ook nog niet mogelijk. 
Bovendien heb ik op grond hiervan grote twijfels of het voorstel van de Europese 
Commissie wel uitvoerbaar is en ook de Commissie beziet vanwege deze twijfels 
nog de precieze vormgeving van het voorstel.   
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De Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft op 20 maart jongstleden een reactie 
van kabinet ontvangen op de evaluatie van het CPB van het voorstel van de 
Europese Commissie voor een Financiële Transactiebelasting (FTT). Deze reactie 
treft u als bijlage bij deze brief. In deze reactie wordt tevens ingegaan op de 
gevolgen van de eventuele introductie van een FTT voor de Nederlandse 
pensioenfondsen. 
 
Tot slot wil ik bovendien opmerken dat de financiële gevolgen van de beide 
voorstellen moeilijk in isolatie beoordeeld worden. De financiële gevolgen voor 
Nederland van het Meerjarig Financieel Kader en een nieuw Eigen Middelen Besluit 
zullen in zijn totaliteit (nieuwe regels voor inkomsten en uitgaven van de EU) 
beoordeeld dienen te worden. De waardering van eventuele nieuwe eigen middelen 
is bovendien afhankelijk van de vraag of zij een duidelijke bijdrage weten te 
leveren aan een eerlijker en transparanter systeem van eigen middelen. Nederland 
is tegen een FTT als eigen middel en is vooralsnog niet overtuigd van de voordelen 
van het nieuwe BTW-middel. 
 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

 
 
 
Jan Kees de Jager 
De Minister van Financiën 
 


