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“Ik wil mijn geld terug”: Nationale kortingen door 
de jaren heen
Een kort overzicht van de geschiedenis van het stelsel van eigen middelen van de 
EU en nationale kortingen1 

1970-1984 Het stelsel van eigen middelen, met onder meer douane- en landbouwrechten en suiker- en 
isoglucoseheffingen, wordt ingevoerd. Hiernaar wordt verwezen met de term “traditionele eigen middelen” (TEM). 
Lidstaten krijgen 10% van deze middelen terug om administratieve uitgaven te dekken. Vanaf 1980 betalen de 
lidstaten een volledige 1% van hun inkomsten uit belasting over de toegevoegde waarde (btw) (daarvoor was dit 
slechts stapsgewijs ingevoerd). Deze bijdragen vormden in die tijd 50% van de EU-begroting. 

1985-1987 Naar aanleiding van het besluit van de Europese Raad van Fontainebleau in 1984 treedt de korting voor 
het VK in werking. Deze korting werd toegekend omdat het bbp per capita van het VK lager was dan het gemiddelde 
van de Europese Economische Gemeenschap (EEG), de Britse landbouwsector klein was en er veel landbouwproducten 
werden ingevoerd van buiten de EEG. Daarom profiteerde het VK op dat moment relatief weinig van het belangrijkste 
uitgavenprogramma van de EEG, het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Tegelijkertijd betaalde het land een 
hoge btw-bijdrage omdat zijn btw-basis een hoger percentage van zijn bruto binnenlands product (bbp) 
vertegenwoordigde dan bij andere lidstaten. In 1985 kreeg het VK een korting op zijn btw-bijdragen van 1 miljard 
Europese valuta-eenheden (ECU’s). Na 1986 werd de korting berekend als 66% van het verschil tussen het Britse 
aandeel in alle btw-bijdragen en het Britse aandeel in alle EU-uitgaven aan alle andere lidstaten, exclusief EU-uitgaven 
in derde landen. Lidstaten betaalden voor deze korting in verhouding tot hun btw-betalingen. Duitsland kreeg een 
korting van een derde van het extra te betalen bedrag (een korting op een korting). Het btw-afdrachtpercentage wordt 
verhoogd naar 1,4%. 

1988-1992 (Delors I) Het maximumbedrag aan eigen middelen (plafond voor eigen middelen) wordt in 1988 bepaald 
op 1,15% en in 1992 bepaald op 1,2% van het totale bnp van de EEG. Er wordt een aanvullende bron van inkomsten 
ingevoerd om de EU-begroting in evenwicht te brengen als de inkomsten uit de traditionele eigen middelen en de 
btw ontoereikend zijn: een bijdrage van de lidstaten op basis van hun bnp. Er wordt een “plafondmechanisme” 
ingevoerd die inhoudt dat de grondslag van de btw-middelen van een lidstaat niet meer mag bedragen dan 55% van 
het bnp van die lidstaat. De lidstaten mogen 10% van de inningskosten houden. De lidstaten financieren de Britse 
correctie niet langer naargelang hun btw-inkomsten, maar dragen bij in de financiering ervan volgens hun aandeel in 
het totale bnp. 

1993-1999 (Delors II) Het maximumbedrag aan eigen middelen wordt in de periode 1993-1999 verhoogd van 1,20% 
naar 1,27%. De aftopping van de btw wordt verlaagd naar 50%. Het btw-afroepingspercentage wordt tussen 1995 en 
1999 stapsgewijs verlaagd naar 1,0%.  

2000-2006 Naar aanleiding van het besluit van de Europese Raad van Berlijn van 1999 wordt het percentage dat de 
lidstaten ter dekking van de inningskosten mogen inhouden op de traditionele eigen middelen verhoogd van 10% 
naar 25%. Het btw-afdrachtpercentage wordt in 2002 verlaagd tot 0,75% en in 2003 tot 0,5%. Oostenrijk, Duitsland, 
Nederland en Zweden betalen maar voor een kwart mee aan de Britse korting. Het maximumbedrag aan eigen 
middelen blijft op 1,27% van het bnp, wat gelijk is aan 1,24% van het bni. Nieuwe lidstaten kunnen in 2004 een beroep 
doen op een bijzondere tijdelijke cashflowfaciliteit en enkele andere tijdelijke voorzieningen om hun netto-
begrotingspositie te verbeteren. 
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2007-2013 Het btw-afdrachtpercentage wordt verlaagd naar 0,3%. Voor enkele landen wordt het percentage verder 
verlaagd: 0,225% voor Oostenrijk, 0,15% voor Duitsland, en 0,1% voor Nederland en Zweden. Besloten wordt voor 
de periode 2007-2013 de jaarlijkse bni-bijdrage van Nederland te verminderen met een brutobedrag van 605 miljoen 
euro en die van Zweden met een brutobedrag van 150 miljoen euro. Deze brutoverminderingen worden gefinancierd 
door alle andere lidstaten, inclusief het VK, via hun bni-bijdrage. Verder wordt besloten dat de aanpassing van de Britse 
korting niet hoger mag zijn dan 10,5 miljard euro. Dit om het land een bijdrage te laten leveren aan de financiering van 
de uitbreiding van de Unie. De waarde van niet-landbouwuitgaven van de EU in de 13 lidstaten die na 30 april 2004 
zijn toegetreden wordt buiten de berekening van de Britse correctie gehouden.  

2014-2020 Voor Duitsland, Nederland en Zweden geldt deze periode een verlaagd btw-afdrachtpercentage van 
0,15%. De jaarlijkse bni-bijdrage van Denemarken, Nederland en Zweden wordt verminderd met een brutobedrag 
van respectievelijk 130 miljoen euro, 695 miljoen euro en 185 miljoen euro (in prijzen van 2011) gedurende deze 
periode. Oostenrijk geniet een bruto-vermindering van zijn jaarlijkse bni-bijdrage van 30 miljoen euro in 2014, 20 
miljoen euro in 2015 en 10 miljoen euro in 2016. Het percentage van de geïnde bedragen dat door de lidstaten als 
inningskosten wordt ingehouden wordt verlaagd tot 20%. Het maximumbedrag aan eigen middelen wordt verlaagd 
van 1,24% naar 1,23% van de som van de bni’s van de lidstaten. 

Figuur “Ik wil mijn geld terug”: Tijdschema nationale kortingen 

 
Bron: de auteur zelf. 1TOR = traditionele eigen middelen. 266 % van het verschil tussen het aandeel van het VK in de btw-ontvangsten en het aandeel 
van het VK in de toegerekende communautaire uitgaven. 3AT 0,225 %, DE 0,15 %, NL&SE 0,10 %. 4Vermindering jaarlijkse bni-bijdrage DK: 130 miljoen  
euro, NL: 695 miljoen euro, SE 185 miljoen euro. Vermindering bijdrage AT in de periode 2014-2016: 60 miljoen euro. 

Bron: Fragmenten uit de briefing The net operating balances: Variants, emerging numbers and history,February 2020 

 

1  Zie: Benedetto, Giacomo (2017) “Institutions and the route to reform of the European Union’s budget revenue, 1970-2017”, Empirica 44, 615-
633; Cipriani, Gabriele (2014) “Financing the EU Budget: Moving forward or backwards?”, Brussel: Centrum voor Europese Beleidsstudies.  
Europese Commissie (2015)European Union Public Finance, 5e editie, Brussel. Heinemann, Friedrich; Mohl, Philipp; Osterloh, Steffen (2008),  
Reform Options for the EU Own Resource System, Heidelberg: Physica-Verlag Heidelberg. 
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