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De operationele nettosaldo’s indicator:  
een onbetrouwbare indicator van het voordeel 
dat een lidstaat heeft van de EU-begroting
De berekeningen van de operationele begrotingssaldo’s suggereren dat de uitgaven van de EU een nulsomspel 
zijn. Dit strookt niet met het belangrijkste argument dat de uitgaven van de EU Europese toegevoegde waarde 
creëren. Wanneer uitsluitend de operationele nettosaldo’s worden gebruikt als indicatie voor het nettovoordeel dat 
een lidstaat heeft bij de begrotingsactiviteiten van de Unie, kan dit leiden tot misleidende resultaten. Dit punt wordt 
onderbouwd door de volgende argumenten. 

Ten eerste kunnen uitgaven op EU-niveau meer toegevoegde waarde hebben dan uitgaven op het niveau van de 
lidstaat. Dit kan komen door schaalvoordelen (een collectief goed kan goedkoper worden geleverd op centraal 
niveau) en drempeleffecten (een gewenst collectief goed wordt op het niveau van de lidstaat niet geleverd vanwege 
budgettaire beperkingen). Op een vergelijkbare manier kan toegevoegde waarde voor de Unie worden gecreëerd door 
de grensoverschrijdende effecten van EU middelen. Deze positieve externe effecten worden veroorzaakt door 
(kennis)overloopeffecten en de secundaire effecten van grotere grensoverschrijdende handel , of investeringen 
afkomstig uit de begunstigde lidstaat. 

Ten tweede worden bepaalde soorten EU-uitgaven zoals externe uitgaven niet rechtstreeks toegewezen aan een 
lidstaat. Daarom zijn ze niet terug te vinden in de berekeningen van de operationele begrotingssaldo’s. Externe 
uitgaven leveren mogelijk voordeel op voor alle lidstaten (bijvoorbeeld door toegenomen handel of verminderde 
migratiekosten). 

Ten derde is zelfs wanneer de middelen met redelijke zekerheid kunnen worden toegeschreven aan een ontvanger in 
een lidstaat, niet duidelijk welke lidstaat in de praktijk de volledige economische baten van deze middelen heeft. 
Aanzienlijke bedragen uit het Cohesiefonds die worden toegewezen aan economisch achtergestelde regio’s komen 
bijvoorbeeld terecht bij multinationale ondernemingen die hun hoofdkantoor in een andere lidstaat hebben. Binnen 
deze ondernemingen worden de baten nog eens verdeeld tussen kapitaal en arbeid afkomstig uit verschillende 
lidstaten. De voordelen van een fonds blijven dus niet noodzakelijkerwijs volledig in de lidstaat waaraan het wordt 
toegewezen. In de operationele begrotingssaldo’s worden alle baten van een fonds echter toegeschreven aan de 
lidstaat waaraan de betalingen worden verricht. 

Ten vierde hebben EU-overdrachten in het verleden ertoe bijgedragen dat de Europese gemeenschap belangrijke 
afspraken over integratie heeft kunnen maken. Het Cohesiefonds is bijvoorbeeld gebruikt als belangrijk instrument om 
unanimiteit van stemmen te bereiken over het Verdrag van Maastricht. De stappen voor diepere integratie die 
mogelijk zijn gemaakt door EU-uitgaven, zijn voordelig voor de Unie als geheel, maar zijn niet terug te zien in de 
operationele begrotingssaldo’s. 

Ten slotte zijn de operationele begrotingssaldo’s weliswaar gebaseerd op (delen van) de kernbegroting van de EU, 
maar beschikt de EU ook over meerdere aanvullende instrumenten (bijvoorbeeld de Europese Investeringsbank 
en het Europees stabiliteitsmechanisme). Deze aanvullende instrumenten zijn economisch significant, maar zijn op 
geen enkele manier terug te zien in de operationele saldo’s. 
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Voorbeeld: De effecten van de structuurfondsen 

Een onderneming die een groot infrastructuurproject uitvoert dat wordt gefinancierd door Europese structuur- en 
investeringsfondsen kan zowel lokale als buitenlandse werknemers in dienst nemen. De onderneming kan eigendom 
zijn van andere ondernemingen die in een lidstaat buiten de cohesieregio zijn gevestigd. Het grote 
infrastructuurproject komt uiteraard ten goede aan de economische groei in de beoogde regio, maar de tijdens 
de uitvoering van het project gegenereerde winsten en salarissen vloeien ook naar de buitenlandse 
werknemers en eigenaren van de uitvoerende onderneming, die mogelijk in een ander land wonen. Er is geen 
duidelijk antwoord op de vragen of de eigenaars van de onderneming voordeel hebben bij de overdracht omdat ze 
meer winst maken, en of de internationale werknemers voordeel hebben bij de overdracht door hogere salarissen. 
Deze antwoorden hangen af van de verhoudingen tussen vraag en aanbod. Of lokale of buitenlandse ondernemingen 
baat hebben bij de overdracht, hangt ook, ten minste gedeeltelijk af van de marktomstandigheden. 

Doordat de cohesieregio’s over relatief minder ontwikkelde capaciteiten beschikken is het mogelijk dat een 
aanzienlijk deel van hun EU-middelen wordt gebruikt door ondernemingen die eigendom zijn van andere 
lidstaten. Zoals blijkt uit figuur 1 is het aandeel opdrachten dat wordt gegund aan in andere lidstaten gevestigde 
ondernemingen het laagst in Spanje (1,5%), gevolgd door het VK (2,4%), Duitsland (3%) en Italië (5,4%). Het aandeel is 
het grootst in het kleine land Luxemburg (82%), gevolgd door België (43%), waar veel EU-instellingen zijn gevestigd. 
In de armere lidstaten Roemenië en Bulgarije is het aandeel gemiddeld (respectievelijk 16,3% en 8,7%). De verdeling 
van EU-fondsen die worden besteed in armere en kleinere lidstaten vloeien dus vaak deels naar grotere en rijkere 
lidstaten. De omvang van dit effect is reeds aanzienlijk (16,3% van de EU-fondsen die in Roemenië worden besteed 
vloeit naar niet-Roemeense ondernemingen, een percentage dat drie keer hoger is dan dat van Duitsland), maar 
mogelijk wordt het effect zelfs nog onderschat, aangezien dochterondernemingen van multinationals die lokaal 
geregistreerd zijn, niet worden meegerekend als buitenlandse ondernemingen. Aan de andere kant worden in de meer 
ontwikkelde regio’s van Europa, waar ondernemingen met capaciteitsbeperkingen kampen en arbeid duur is, voor 
deze projecten vaker werknemers in dienst genomen uit minder ontwikkelde regio’s. Op die manier worden de baten 
van cohesie-uitgaven door middel van arbeidseffecten deels verplaatst naar deze regio’s. Over het algemeen is dit 
type grensoverschrijdend effect significant, maar lijkt het – met uitzondering van enkele landen – niet heel 
groot. 
 

Figuur 1. Waarde van de door de EU medegefinancierde openbare aanbestedingen die zijn gegund aan 
ondernemingen buiten de aanbestedende lidstaat (%, 2006-2017) 

 
Bron: Berekeningen van de auteur op basis van Europese Unie, “Tenders Electronic Daily” (geraadpleegd op 1 juni 2018). De gegevens beslaan 20 695 
door de EU medegefinancierde aanbestedingen, waarvan er 684 werden gegund aan grensoverschrijdende ondernemingen. Deze aanbestedingen 
zijn in totaal meer dan 13 miljard EUR waard, waarvan 842 miljoen EUR werd gegund aan grensoverschrijdende ondernemingen. 
 

Bron: Fragmenten uit de briefing Waarom operationele nettosaldo’s een onbetrouwbare indicator zijn van het 
voordeel dat een lidstaat heeft van de EU-begroting, februari 2020 
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