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Datum 15 februari 2011 

Onderwerp Financial Transaction Tax en G20 
 

 

 

Geachte heer De Jager, 

 

Eergisteren twitterde u “Veel lessen trekken uit bankencrisis 2008. Dus teugels stuk strakker, extra wetgeving 

onvermijdelijk”. Met u zijn wij van mening dat meer toezicht en strakkere regelgeving noodzakelijke 

voorwaarden zijn om een herhaling van de bankencrisis te voorkomen. Er is echter meer nodig, een belasting op 

financiële transacties houdt de financiële sector permanent bij de les. Graag hadden wij dan ook gezien dat u als 

voorvechter van een Financial Transaction Tax had deelgenomen aan de bijeenkomst van de ministers van 

Financiën van de G20. 

 

Jammer genoeg is Nederland niet uitgenodigd en bent u nog geen voorvechter van een FTT.  

Aan het eerste valt momenteel niets te veranderen, aan het tweede wel. Als u bereid bent het huidige standpunt 

aan te passen en een pleidooi te houden voor de invoering van een FTT, dan zal dat de komende dagen gehoord 

worden, tot in de vergaderzaal van de G20 aan toe.  

 

Wij denken dat u er goed aan doet om voor een belasting op financiële transacties te pleiten.  

Deze belasting zal, veel meer dan een bankentax waar meerdere Europese lidstaten voor gekozen hebben, een 

rem zetten op ongebreidelde speculatieve transacties, die momenteel vooral door computers met ingewikkelde 

logaritmen worden uitgevoerd. De financiële markt is bijna ontembaar geworden, het is aan u en uw generatie 

bewindslieden om dit financiële beest enigszins aan de lijband te leggen. Een FTT van 0,05% (of zelfs van 

0,005%) kan al een dempend effect hebben op zeer schokgevoelige en amper met de reële economie 

samenhangende transacties. Een hele kleine FTT laat normale transacties, zoals de aan- en verkoop van 

aandelen, vrijwel ongemoeid. Vooral op hele series supersnelle en omvangrijke transacties met minieme winsten 

zal de FTT ontmoedigend werken.  

 

Zoals u weet zien Frankrijk en Duitsland wel brood in een FTT, mogelijk te beginnen met een heffing op 

geldtransacties (een Currency Transaction Tax). President Sarkozy en zijn minister van Financiën Lagarde 

hebben realisering van een FTT zelfs tot een speerpunt van het Franse G20-voorzitterschap gemaakt. Frankrijk 

wil de omvangrijke opbrengst van mondiale FTT inzetten voor de financiering van ontwikkelingsdoelen en het 

klimaat. Duitsland heeft de inkomsten van een FTT zelfs al voor 2 miljard euro ingeboekt in haar begroting voor 

2012. Het CDU, een zusterpartij van uw partij het CDA, bepleit een FTT voor Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk 

van 0,01 tot 0,1 procent. Ook ons andere buurland, België is voorstander van een FTT.  

Wij roepen u op om zich bij deze 'coalition of the willing' aan te sluiten. 

 

Maatschappelijke organisaties in heel Europa, maar ook in vele anderen landen in de wereld, zullen de komende 

vergadering van de G20 aangrijpen om te pleiten voor de invoering van een FTT op mondiaal niveau. De 

Verenigde Staten en enkele grote G20 landen, zoals China en India met hun leidende en opkomende financiële 

sector lijken hardnekkig in hun verzet. Maar de invoering van een FTT in de Europese Unie ligt binnen 

handbereik. Of op zijn minst in de Eurozone (als het Verenigd Koninkrijk zich niet wil aansluiten).  
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Nederland heeft daar belang bij. Zo kan de helft van de opbrengst van een FTT gebruikt worden om cruciale 

collectieve voorzieningen te vrijwaren van harde bezuinigingen. Met de andere helft van de opbrengst kan 

broodnodige steun aan ontwikkelingslanden en een klimaatakkoord gefinancierd worden. Wij zien de FTT dan 

ook als een terechte bijdrage van  de financiële sector aan de maatschappelijke kosten van de kredietcrisis. 

 

Wij doen een klemmend beroep op u om samen met vele anderen, waaronder Paul Krugman, Joseph Stiglitz en 

George Soros, het pleidooi voor een FTT te ondersteunen. Nederland kan haar tanende invloed in de wereld 

keren, door op de goede momenten de juiste coalities te steunen. Wij vragen van u niets meer dan wat uw Duitse 

CDU collega's al beloven. Steun de komst van een FTT, op zijn minst in de Eurozone en sta toe dat de opbrengst 

ook ten goede komt aan de mensen die het hardst door de gevolgen van de kredietcrisis zijn getroffen. 

 

 

Hoogachtend, 
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