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Remedies tegen de juste retour-obsessie  
Het netto begrotingssaldo is een uitermate misleidende indicator voor de voordelen die de EU-uitgaven en het EU-
lidmaatschap de lidstaten opleveren. 

Begrotingsbesluiten die op basis van deze indicator worden genomen, resulteren doorgaans niet in goed beleid, 
aangezien ze meestal de voorrang geven aan programma’s waarmee geld terugvloeit naar de lidstaten. De 
verwezenlijking van een grotere Europese meerwaarde aan de hand van de EU-begroting wordt aanzienlijk gehinderd 
door deze ‘juste retour’-mentaliteit. 

De misleidende en nefaste focus op nettosaldo’s heeft een diepere, onderliggende reden: beleidsmaatregelen die geld 
doen terugvloeien naar de lidstaten, vallen op en zijn politiek aantrekkelijk. De begunstigden ervan - landen en regio’s 
- zijn immers gemakkelijk te identificeren. Beleid dat geen betalingen aan specifieke lidstaten inhoudt en waarvan de 
begunstigden over heel Europa verspreid zijn, krijgen minder steun van kiezers en politici.  

Deze nadelige partijdigheid kan deels worden rechtgetrokken aan de hand van: 

1 de afschaffing van de officiële rapportage over operationele nettosaldo’s; 

2 uitgebreidere indicatoren voor nationale voordelen; 

3 aangepaste voorlichtingscampagnes; 

4 meer flexibiliteit in de begroting om geld van één begrotingslijn naar een andere over te hevelen; 

5 institutionele hervormingen (bv. transnationale partijlijsten voor het Europees Parlement) of een 
beperking van het nationale vetorecht op de begroting; 

6 nieuwe eigen middelen (zoals echte EU-belastingen); 

7 een algemeen correctiemechanisme op basis van vooraf vastgestelde nettosaldo’s; 

8 gedifferentieerde medefinancieringspercentages. 

Er bestaat echter geen wondermiddel om de obsessie van beleidsmakers, media en kiezers met nettosaldo’s de baas 
te worden. Sommige opties — vooraf gedefinieerde nettosaldo’s, aangepaste medefinancieringspercentages, 
nieuwe eigen middelen voor de EU — richten zich op nationale actoren. Andere opties — aangepaste 
voorlichting, uitgebreide voordeel indicatoren — richten zich rechtstreeks op het probleem van de ongelijke 
zichtbaarheid van de verschillende beleidsonderdelen van de EU. Voorstellen zoals transnationale partijlijsten 
voor het Europees Parlement doen tot slot verreikende institutionele vragen rijzen, en moeten dan ook zorgvuldig 
worden overwogen. Aangezien sommige van deze voorstellen elkaar wederzijds versterken, zou een combinatie 
van maatregelen het veelbelovendst zijn.  

Voor welke strategie er ook gekozen wordt, om tot een Europese begroting te komen die een echte Europese 
meerwaarde biedt en, nog belangrijker, om de EU in staat te stellen haar ambitieuze doelstellingen te bereiken, 
moet de obsessie voor nettosaldo’s absoluut een halt worden toegeroepen.  
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Het probleem van de obsessie voor nettobegrotingssaldo’s 

De obsessie van politici, media en burgers voor nettosaldo’s gaat ver terug, ten minste tot de beruchte uitspraak van 
Margaret Thatcher tijdens de Europese Raad van Fontainebleau in 1984: met de woorden “Ik wil mijn geld terug” gaf zij 
het startsein voor een wildgroei van diverse soorten kortingen. Er zijn veel redenen voor de grote populariteit van dit 
simplistische perspectief op EU-begrotingsvoordelen in de hele Unie. Nettosaldo’s zijn gemakkelijker te berekenen dan 
complexere indicatoren voor voordelen op EU-niveau. Ze zijn ook makkelijk te gebruiken voor de media. Toch geven 
ze geen beeld van de totaalvoordelen van de EU-begroting voor de lidstaten, en al helemaal niet van de 
overkoepelende voordelen van het EU-lidmaatschap.  

Nettobegrotingssaldo’s zijn een misleidende indicator voor begrotingsvoordelen. Ze houden bijvoorbeeld geen 
rekening met de gunstige impact van EU-uitgaven in het buitenland (ontwikkeling, migratie enz.), negeren eventuele 
kostenbesparingen op nationaal niveau dankzij EU-dienstverlening en Europese meerwaarde (bijvoorbeeld in het 
handelsbeleid), en laten eveneens buiten beschouwing dat EU-uitgaven positieve effecten kunnen hebben die de 
grenzen van de ontvangende lidstaat overschrijden (zoals succesvolle milieu- of klimaatbeleidsmaatregelen, of 
technologische innovaties die het resultaat zijn van EU-financiering voor onderzoek). 

Het nettobegrotingssaldo is een uitermate onjuiste indicator voor de voordelen die het EU-lidmaatschap de 
lidstaten opleveren. Er zijn belangrijke EU-voordelen die niet budgettair van aard zijn maar niettemin een enorme 
invloed hebben op het maatschappelijke en economische welzijn van de bevolking. Voorbeelden hiervan zijn de 
vrijheid voor EU-inwoners om in het land van hun keuze te wonen; de ondersteuning van de democratie en de 
rechtsstaat; en de uitvaardiging van verplichte normen voor voeding, gezondheid en milieu. Bovendien is de interne 
markt goed voor de economische groei en de werkgelegenheid in de hele EU. 

Politieke beslissingen die op onjuiste indicatoren berusten, leiden tot slechte beleidskeuzes. Precies daarom 
wordt de focus op nettosaldo’s ‘verderfelijk’ genoemd’1. De overdreven focus op nettobegrotingssaldo’s vergiftigt 
het rationele overleg over de EU-begroting ook de heroriëntering van de begroting op beleid dat een echte 
Europese meerwaarde creëert. Mogelijke gevolgen: 

− EU-beleidsmaatregelen worden uitsluitend genomen omdat ze geld naar de lidstaten doen terugstromen, en niet 
op grond van hun bijdrage aan de beleidsdoelstellingen van de EU. Dit kortzichtige perspectief vormt een ernstig 
probleem voor begrotingsbeleid waarbij de uitgaven weliswaar plaatsvinden buiten de grenzen van de EU maar 
dat grote politieke en economische winst oplevert voor de lidstaten (zoals een geslaagd migratiebeheer, 
ontwikkelingsuitgaven, extern optreden). 

− De focus op nettosaldo’s en de tunnelvisie op de geldstroom naar het eigen land leiden tot doelbewust minder 
zorgvuldige beoordelingen van de mate waarin EU-uitgaven daadwerkelijk hun doel bereiken en een Europese 
meerwaarde creëren.  

− Juste retour-overwegingen gaan voorbij aan de voordelen van EU-uitgaven die voortkomen uit 
schaalvoordelen (d.w.z. kostenbesparingen voor de lidstaten dankzij een efficiëntere beleidsvoering op EU-
niveau), aangezien deze besparingen niet zichtbaar zijn als terugvloeiingen van geld. 

− Deze beperkte visie benadeelt op uitgavencategorieën waarin vooraf onzekerheid heerst over de uiteindelijke 
verdeling van middelen over de lidstaten (bv. concurrerende toewijzing van onderzoekgeld op basis van 
excellentiecriteria). Vooral nieuwe uitgavenprioriteiten lijden hieronder, aangezien er in dit geval geen enkele 
ervaring bestaat met de feitelijke toewijzing van uitgaven aan de lidstaten. 

− De focus op nettosaldo’s maakt beleidsmakers blind voor beleid dat geen monetaire of kwantificeerbare voordelen 
oplevert. 

Lees voor meer informatie de briefing over strategieën om het ‘juste retour’-perspectief op de EU-begroting uit de wereld 
te helpen. 

                                                             
1  Jacques Le Cacheux (2005), “European Budget: The Poisonous Rebate Debate”, Parijs, Notre Europe. 
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