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De voordelen van het EU-lidmaatschap worden  
niet gemeten aan de hand van netto 
operationele begrotingssaldo’s 
In de nationale operationele begrotingssaldo's wordt geen rekening gehouden met alle economische en niet-
monetaire voordelen die de lidstaten ondervinden van hun EU-lidmaatschap. Op tal van beleidsterreinen met 
grensoverschrijdende kenmerken en waar kritische massa nodig is, kunnen gemeenschappelijke maatregelen op 
EU-niveau tot betere resultaten leiden dan gefragmenteerde nationale initiatieven.  

Uit verschillende studies blijkt dat de interne markt de werkgelegenheid en de groei heeft doen toenemen. Door 
het verdiepen van de interne markt sinds 1990 zijn er 3.6 miljoen nieuwe banen bijgekomen. Bovendien zou het bnp 
van de EU zonder de integratie van de interne markt 8,7% lager liggen. De gemiddelde EU-burger heeft 840 euro 
per jaar meer dankzij de interne markt. Hoewel alle EU-burgers profiteren van de inkomenswinst die de interne markt 
oplevert, zijn deze effecten voor West-Europeanen in absolute cijfers groter. Wat het bbp betreft zijn de winsten en 
verliezen meer vergelijkbaar. 

Afgezien van de directe stijging van het bnp, het inkomen en de werkgelegenheid zorgt de EU voor een reeks minder 
kwantificeerbare, maar belangrijkere aantoonbare voordelen. De interne markt - en de EU - is niet alleen gericht 
op het bedrijfsleven. Zij zorgt ook voor regelgeving ter bescherming van werknemers, consumenten en het milieu. 
Zo zijn er sinds 1990 aanzienlijk minder verontreinigende stoffen in de lucht, mede dankzij de EU-regelgeving ter 
beperking van de uitstoot van deze stoffen. 

De lidstaten hebben toegang tot informatie-uitwisselingssystemen die helpen bij het aanpakken van 
grensoverschrijdende kwesties, waaronder waarschuwingen over voedselveiligheid, gezondheidsrisico’s en 
strafrechtelijke vervolging. De marktmacht van de EU stelt de lidstaten in staat om te onderhandelen over 
handelsovereenkomsten die leiden tot meer banen en groei, en om de EU-waarden op het gebied van 
mensenrechten en milieubescherming te bevorderen. Het EU-kader heeft in het verleden bijgedragen aan het 
bevorderen van politieke stabiliteit, internationale banden en democratische en liberale waarden. 

De interne markt en economische integratie  

  

Bronnen (respectievelijk): Højbjerre Brauer Schultz (2018), “25 years of the European Single Market: Study funded by the Danish Business Authority”, 
Kopenhagen; Eurostat, “Intra and Extra-EU trade by Member State and by product group, ext_lt_intratrd” (geraadpleegd op 13 januari 2020); 
Amerikaanse Kamer van Koophandel bij de EU (2017), “The EU Single Market: Impact on Member States”, Brussel.  
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Consumentenbescherming 

In de EU-wetgeving zijn consumentenrechten, 
product- en informatienormen en procedures om 
met risico's om te gaan, vastgelegd. Gezien het 
grensoverschrijdende karakter van de economie 
is het van het grootste belang dat deze rechten 
en regels in de hele EU unaniem worden 
vastgesteld, om te voorkomen dat er grijze 
gebieden ontstaan als gevolg van verschillende 
nationale regelingen. Voorbeelden van voordelen 
die voortvloeien uit de consumentenbescherming 
in de EU zijn onder meer:  

1.  Passagiers van verschillende 
transportwijzen hebben rechten als het 
gaat om realtime-informatie en 
compensatie bij annulering en/of 
vertraging.  

2. Consumenten kunnen een online-aankoop 
altijd binnen 14 dagen retourneren en 
krijgen de aankoop vergoed.  

3.  Burgers mogen geen roamingkosten in 
rekening worden gebracht voor 
telefoongesprekken, sms-berichten en 
dataverkeer wanneer zij zich in een andere 
lidstaat bevinden. 

Vrede 

De waarde van vrede in Europa kan niet worden gekwantificeerd in monetaire termen, maar vrede is duidelijk 
nog steeds van het allergrootste belang. Om deze en andere redenen heeft de EU in 2012 de Nobelprijs voor de 
vrede gewonnen. 

“De Unie en haar voorlopers hebben meer dan zes 
decennia lang bijgedragen aan de bevordering van vrede 
en verzoening, democratie en mensenrechten in Europa. 
[...] Vandaag de dag is een oorlog tussen Duitsland en 
Frankrijk ondenkbaar. [...] Aan de scheiding tussen Oost 
en West is grotendeels een einde gekomen; de democratie 
is versterkt; veel op etnische verschillen gebaseerde 
nationale conflicten zijn opgelost. [...] De stabiliserende 
rol van de EU heeft ertoe bijgedragen dat het grootste deel 
van Europa is omgevormd van een oorlogscontinent naar 
een vredescontinent”. – Het Noorse Nobelcomité1 

1  Het Noorse Nobelcomité, “The Nobel Peace Prize for 2012”, 12 
oktober 2012.  

 
Bron: uittreksel uit de briefing De voordelen van het 
EU-lidmaatschap worden niet gemeten aan de hand 
van netto operationele begrotingssaldo’s, februari 
2020. 

                                                             

Inzet 2: Het Goede Vrijdagakkoord (1998) 

De EU heeft de samenwerking en ontwikkeling aan beide 
zijden van de Noord-Ierse grens vergemakkelijkt. Het EU-
lidmaatschap heeft de voorwaarden geschapen voor de 
invoering van de open grens in Ierland. In de eerste plaats 
heeft de internemarkt een einde gemaakt aan de 
grenscontroles. Ten tweede zijn de Britse en Ierse leiders 
op voet van gelijkheid bijeengekomen in het 
intergouvernementele kader van de EU, wat het 
vertrouwen ten goede komt. Ten derde heeft de EU zwaar 
geïnvesteerd in grensoverschrijdende infrastructuur en 
samenwerking. 

Bron: Phinnemore, David and Katy Hayward (2017), “UK 
Withdrawal (‘Brexit’) and the Good Friday Agreement”, PE 
596.826, Brussel: Europees Parlement. 

Inzet 1. Voedsel- en productveiligheid 

EU-brede systemen voor het delen van informatie, het volge n 
van producten en het zenden van waarschuwingen zijn van 
cruciaal belang om ervoor te zorgen dat gevaarlijke 
levensmiddelen en producten van de markt worden 
teruggeroepen. 

• Via het systeem voor snelle waarschuwingen voor 
levensmiddelen en diervoeders (RASFF) wordt snel met 
alle landen informatie gedeeld over risico’s en gevaren 
betreffende voedselveiligheid.  

• Het Traces-systeem (Trade Control and Expert System) is 
een EU-programma waarmee alle verplaatsingen van 
planten, zaden, levensmiddelen en dieren (ook 
ingevoerde) op de interne markt worden getraceerd, 
waardoor veiligheidswaarschuwingen worden 
vergemakkelijkt. 

• Het communautair systeem voor snelle uitwisseling van 
gegevens over gevaren bij niet-voedingsproducten 
wordt door de gebruikers op de hoogte gebracht van de 
gezondheidsrisico's van de producten en deelt op zijn 
beurt deze informatie.  

 
 
 
 
Bronnen: Europese Unie (2019), “RASFF Annual Report 2018”; 
Europese Commissie (2016), “Safety Gate: just a click to keep away 
from dangerous products”. 
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