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Geachte heer Teulings,

Op dit moment wordt er in de EU gesproken over invoering van een financiële
transactiebelasting (Financial Transaction Tax, FTT). Voor een gedegen
standpuntbepaling acht het kabinet inzicht in de voor- en nadelen van een
dergelijke FTT van vitaal belang.

Wij zouden het CPB dan ook willen verzoeken om een analyse uit te voeren van de
effecten van een FTT voor Nederland. Daarbij zou in ieder geval moeten worden
gekeken naar de effecten van een FTT zoals deze onlangs is voorgesteld door de
Europese Commissie (COM/2011/594).

In het voorstel gaat de Commissie uit van een FTT die verschuldigd is door elke
financiële instelling die direct of indirect optreedt als partij bij een financiële
transactie. De tarieven worden door lidstaten vastgesteld maar mogen niet lager
zijn dan 0,01% voor financiële transacties met betrekking tot
derivatenovereenkomsten en 0,1% in geval van andere financiële transacties,
waarbij zowel de kopende als verkopende partij de belasting verschuldigd is (mits
bij de financiële transactie twee financiële instellingen zijn betrokken).

Onderstaande vragen zou het kabinet graag in de analyse van het CPB belicht zien.
Ten eerste zou de analyse een oordeel van het CPB op de Impact Assessment
uitgevoerd door de Commissie moeten bevatten. Ten tweede zouden de effecten
van een wereldwijd ingevoerde FTT, een FTT ingevoerd in de EU conform het
Commissievoorstel en tot slot een FTT ingevoerd in de Eurozone in de analyse
belicht moeten worden.

Impact Assessment van Commissie voor de EU

• De Commissie heeft bij haar voorstel een Impact Assessment uitgevoerd
naar de effecten op de overheidsinkomsten, economische groei en
werkgelegenheid. Graag zou de regering, onder andere, enkele
onderwerpen in de gevraagde analyse terug zien komen:
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• Zo schat de Commissie een opbrengst voor de EU van € 57 miljard.
Onderschrijft het CPB deze schatting van de eerste orde opbrengsten in de
EU?

• Hoe beoordeelt het CPB de door de Commissie gedane aannames bij de
berekening van de effecten van de FTT?

• Het Impact Assessment van de Commissie schat dat bij de invoering van
een FTT van 0,1% de economische groei (BBP) in de EU daalt tussen de
0,5% en 1,8%. Is dit een reële schatting? En is het aannemelijk dat deze
daling structureel is?

• Hoe staan de effecten van de FTT in Nederland in verhouding tot de
effecten van de FTT in de overige lidstaten?

Doelmatigheid van de belasting

Het FTT voorstel van de Commissie kent drie doelen:
1. Limiting the undesirable market behavior and thereby stabilizing markets;
2. Ensuring a contribution of the financial sector to the public finances;
3. Avoiding distortions on the internal markets.

Bereikt de invoering van de voorgestelde FTT deze doelen en is de invoering van
de voorgestelde FTT een effectieve manier om die doelen te bereiken?

Gevolgen voor de Nederlandse overheidinkomsten

• Wat zijn de algehele begrotingsgevolgen voor de Nederlandse staat
(inclusief inverdien- en uitverdieneffecten)?

Macro-economische gevolgen voor Nederland

• Wat zijn de gevolgen voor de Nederlandse economische groei?
• Wat is het effect op de Nederlandse werkgelegenheid en werkloosheid

(eerste en tweede orde effecten)?

Gevolgen voor financiële instellingen en het bredere bedrijfsleven
• Wat is de impact van een FTT op de volgende sectoren:

o Vermogensbeheerindustrie
o Derivatenhandel
o Aandelenhandel (Euronext)
o Banken (liquiditeit en kredietverlening)
o Bedrijfsleven (treasury van multinationals en MKB)

• Hoe groot is het risico dat financiële instellingen en het bedrijfsleven zich
verplaatsen, of de financiële transacties in toenemende mate buiten
Nederland plaatsvinden?

• Wat zijn de gevolgen voor het Nederlandse vestigingsklimaat?
• Wat zijn de gevolgen voor de regeldruk?

Gevolgen voor pensioenfondsen
• Wat is de impact van een FTT op het beleggingsbeleid van pensioenfondsen

en daarmee de gevolgen voor pensioenpremies en de in
pensioenuitkomsten (zowel in termen van rendement als risicoafdekking)?
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Gevolgen voor de Nederlandse bevolking
• Wat zijn de gevolgen voor de gemiddelde Nederlandse burger

(bijvoorbeeld gevolgen door pensioeneffecten, vermogensbeheereffecten,
kredietverstrekking aan consumenten door stijgende financieringskosten
voor banken, etc.)?

Tot slot zou het kabinet graag een analyse van de effecten van de invoering van
een Stamp Duty Reserve Tax, zoals deze in het Verenigd Koninkrijk wordt
geheven, zien.

Indien gewenst bieden wij als vanzelfsprekend technische ondersteuning aan.. Ook
De Nederlandsche Bank is bereid een bijdrage te leveren. Het kabinet hecht veel
waarde aan een gedegen analyse van het CPB die als basis zal dienen voor haar
standpuntbepaling omtrent invoering van een FTT. Graag vernemen wij van het
CPB op welke termijn het CPB op basis van bovenstaande vragen een analyse zou
kunnen leveren.

Hoogachtend,

De Minister van Financiën, De Staatssecretaris van Financiën,

mr. drs. J.C. De Jager mr. drs. F.H.H. Weekers

Kopie aan: Minister-President
Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid


