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Waarom operationele nettosaldo’s een vertekend beeld 
geven van het voordeel dat een lidstaat haalt uit de EU-
begroting

 

BELANGRIJKSTE CONCLUSIES 

De berekeningen van operationele begrotingssaldo’s impliceren dat EU-uitgaven een nulsomspel zijn. Dit druist in 
tegen het belangrijkste argument dat EU-uitgaven een Europese meerwaarde creëren. Het hanteren van 
operationele nettosaldo’s als indicator van de “nettowinst” van de lidstaat uit de begrotingsactiviteiten van de Unie 
kan dus leiden tot misleidende resultaten, zoals blijkt uit de volgende argumenten. 

Ten eerste kunnen uitgaven op EU-niveau een grotere meerwaarde hebben dan uitgaven op het niveau van de 
lidstaten vanwege schaalvoordelen (d.w.z. goedkopere levering van een publiek goed op centraal niveau) en 
drempeleffecten (d.w.z. het niet kunnen leveren van een bepaald publiek goed op het niveau van de lidstaten 
vanwege begrotingsbeperkingen). Evenzo kan meerwaarde voor de Unie worden gecreëerd aan de hand van 
grensoverschrijdende effecten van EU-middelen. Zulke positieve externaliteiten ontstaan vanwege 
(kennis)overloopeffecten en secundaire effecten van grotere grensoverschrijdende handel of investeringen 
afkomstig uit de oorspronkelijke begunstigde lidstaat. 

Ten tweede worden bepaalde soorten EU-uitgaven, zoals externe uitgaven, niet rechtstreeks aan de lidstaten 
toegewezen en zijn daarom volledig van berekeningen van operationele begrotingssaldo’s uitgesloten. Externe 
uitgaven kunnen mogelijk ten goede komen aan alle lidstaten (bijv. toegenomen handel, afgenomen 
migratiekosten). 

Ten derde is het – ook als middelen met redelijke zekerheid aan een ontvanger in een lidstaat kunnen worden 
toegewezen – niet duidelijk welke lidstaat in de praktijk de volledige economische voordelen heeft van deze 
middelen. Ter illustratie, aanzienlijke middelen uit het Cohesiefonds bestemd voor economisch achterblijvende 
regio’s gaan naar multinationale ondernemingen met het hoofdkantoor in andere lidstaten, en binnen deze 
bedrijven worden de opbrengsten verder verdeeld tussen kapitaal en arbeid afkomstig uit verschillende lidstaten. 
De voordelen van de financiering blijven dus niet noodzakelijkerwijs volledig in het begunstigde land; in 
operationele begrotingssaldo’s worden alle financieringsvoordelen echter toegeschreven aan de lidstaat waaraan 
de betalingen zijn uitgekeerd. 

Ten vierde hebben EU-overdrachten van oudsher de Europese gemeenschap geholpen bij het komen tot 
belangrijke integratieonderhandelingen. Het Cohesiefonds werd bijvoorbeeld als belangrijk hulpmiddel gebruikt 
om unanimiteit te bereiken over het Verdrag van Maastricht. Ingrijpende integratiestappen, die mogelijk worden 
gemaakt door EU-uitgaven, komen de Unie als geheel ten goede maar worden niet in operationele 
begrotingssaldo’s weerspiegeld. 

Tot slot beschikt de EU, ondanks het feit dat operationele begrotingssaldo’s op (delen van) de kernbegroting van 
de EU worden gebaseerd, toch over diverse aanvullende instrumenten (bijv. de Europese Investeringsbank, het 
Europees stabiliteitsmechanisme). Deze aanvullende instrumenten zijn vanuit economisch oogpunt van belang, 
maar worden in geen enkel opzicht in operationele begrotingssaldo’s weerspiegeld. 
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Operationele nettosaldo’s moeten met grote voorzichtigheid worden betracht 

Elk jaar berekent de Europese Commissie operationele begrotingssaldo’s voor alle EU-lidstaten en maakt 
deze bekend in haar financieel verslag over de EU-begroting.1 De interesse in deze indicator gaat ten 
minste terug tot de jaren ’80, toen het Verenigd Koninkrijk zich begon te beklagen over een 
vermeende “verstoring van het begrotingsevenwicht”. Sindsdien is het een gewoonte geworden van 
beleidsmakers, politieke partijen, de media en belangengroepen om de “winst” te beoordelen die een 
lidstaat uit EU-uitgaven haalt, waarbij de aandacht hoofdzakelijk en soms uitsluitend op dit nettosaldo ligt. 
In operationele begrotingssaldo’s wordt eenvoudigweg een vergelijking gemaakt van de betalingen van 
eigen middelen van een land met de identificeerbare terugvloeiing (d.w.z. toegewezen uitgaven). De 
Commissie publiceert nooit berekeningen van operationele begrotingssaldo’s zonder eerst de 
nadruk te leggen op het voorbehoud dat deze indicator ongeschikt is als maatstaf voor de voordelen 
van EU-uitgaven voor een lidstaat. 2 

Deze voorbehouden zijn zeer belangrijk. Ten eerste beschikt de exacte opbouw van operationele 
begrotingssaldo’s over eigenschappen die tot misleidende conclusies leiden. Operationele 
begrotingssaldo’s zijn bijvoorbeeld rekenkundig opgebouwd, terwijl betalingen van eigen middelen 
kunstmatig zijn geschaald zodat zij precies gelijk zijn aan de toegewezen uitgaven, dus uitkomend op nul. 
Derhalve gaat deze indicator er impliciet vanuit dat de verdeling van de voordelen van EU-uitgaven 
de logica van een nulsomspel volgt (zie de briefing “Operationele nettosaldo’s: variaties, resulterende 
cijfers en geschiedenis”). Ten tweede kunnen tal van potentiële voordelen van het EU-lidmaatschap niet 
worden gemeten aan de hand van begrotingsgegevens. Dit geldt bijvoorbeeld voor de interne markt 
die voor toegenomen groei en werkgelegenheid heeft gezorgd, of voor de impact van milieu-, 
arbeidsveiligheids- en consumentennormen op het welzijn en de gezondheid van burgers (zie de briefing 
over “De voordelen van het EU-lidmaatschap zijn niet af te meten aan de hand van operationele 
nettosaldo’s”). 

In deze briefing wordt licht geworpen op één specifiek punt van kritiek: operationele begrotingssaldo’s 
zijn geen betrouwbare indicator van het voordeel dat een lidstaat haalt uit de uitgaven van de Unie.  
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Geen bepaling van de Europese 
meerwaarde  
De eerste fundamentele tekortkoming komt 
voort uit het nulsomspel van operationele 
begrotingssaldo’s. Alle positieve en negatieve 
nettosaldo’s van de lidstaten heffen elkaar per 
definitie op. Hierdoor kan aan de hand van de 
indicator van operationele 
begrotingssaldo’s op geen enkel wijze de 
meerwaarde van EU-uitgaven worden 
geïdentificeerd. Het eigenlijke idee van een 
EU-begroting is dat bovenal beleid moet 
worden gefinancierd dat hogere voordelen dan 
nationale uitgaven oplevert, zodat een 
“positieve uitkomst” wordt bereikt. Europese 
meerwaarde kan worden gecreëerd met 
behulp van verschillende mogelijke bronnen, 
zoals hieronder vermeld. 

Schaalvoordelen: De voorziening in specifieke 
taken op EU-niveau kan goedkoper zijn dan op 
nationaal niveau vanwege de schaalvoordelen. 
In Casestudy 1 en figuur 1 worden zulke 
potentiële schaalvoordelen beschreven aan de 
hand van het voorbeeld van buitenlandse EU-
vertegenwoordigingen. 

De brexit is nog zo’n voorbeeld. Eén enkel 
directoraat-generaal van de Europese Commissie verleent de lidstaten een dienst die alle individuele 
nationale ministeries anders hadden moeten verlenen. Naar aanleiding van de beslissing van het 
Verenigd Koninkrijk om zich uit de Unie terug te trekken, werd een nieuw Brits ministerie opgericht, het 
Ministerie van Internationale Handel. De administratieve kosten van deze nieuwe instelling zijn een 
(negatieve) indicator van de schaalvoordelen van EU-activiteiten. De andere lidstaten sparen het 
equivalent elk jaar uit – maar deze besparingen zijn niet zichtbaar in cijfers van de operationele 
begrotingssaldo’s. 
  

Casestudy 1. De potentiële schaalvoordelen van 
buitenlandse EU-vertegenwoordigingen 

Bij de pogingen om EU-uitgaven te verbeteren moet 
ook rekening worden gehouden met 
schaalvoordelen. Onderzoekers hebben 
bijvoorbeeld gekeken naar de mate waarin het 
vervangen van nationale ambassades en 
consulaten door Europese vertegenwoordigingen 
de lidstaten zal helpen geld te besparen. Voor 
kleine landen in het bijzonder kan het financieren van 
buitenlandse vertegenwoordigingen wereldwijd een 
redelijk kostbare onderneming zijn qua kosten per 
hoofd van de bevolking. 

Vergeleken met de huidige nationale instellingen 
zouden gezamenlijke EU-ambassades “met 27 
vlaggen” aanzienlijke schaalvoordelen kunnen 
opleveren. In figuur 1 worden deze potentiële 
kostenbesparingen – zonder verslechtering van de 
dienstverlening (d.w.z. het behoud van personeel 
voor alle talen) of regionale dekking – geraamd op 
35% (voorzichtig scenario) tot 64% (optimistisch 
scenario) van de totale nationale uitgaven. 



IPOL | Beleidsondersteunende afdeling Begrotingszaken 
 
 

4 PE 648.148 
 

Figuur 1. Potentiële kostenbesparingen dankzij Europese ambassades en consulaten in 2011 
(miljoen EUR) 

 
Single Provision (Member States) = Enkele bepaling (Lidstaat); EU Provision (optimistic scenario) = EU Bepaling (optimistisch 
scenario) besparingspotentieel; EU Provision (cautious scenario) = EU bepaling (voorzichtig scenario) besparingspotentieel 

Bron: Bassford, Matthew; Sophie-Charlotte Brune; James Gilbert; Friedrich Heinemann; Florian Misch; Marc-Daniel Moessinger; 
Steffen Osterloh and Stefani Weiss (2013), “The European Added Value of EU Spending: Can the EU Help Its Member States to Save  
Money?”, Gütersloh: Bertelsmann Stiftung, blz. 69. 
EU Added Value = EU toegevoegde waarde 

Drempeleffecten: Het kan zijn dat Europeanen activiteiten financieren met behulp van en voordelen halen 
uit de EU-begroting die gewoonweg niet op het niveau van de lidstaten concreet vorm aannemen. 
Grootschalige publieke projecten met hoge vaste kosten brengen financieringseisen met zich mee die de 
financiële capaciteit van individuele lidstaten misschien overstijgen (d.w.z. drempeleffecten). Een 
potentieel voorbeeld van een publiek goed dat met zulke drempeleffecten te maken kan krijgen, is 
Galileo, het Europese wereldwijde satellietnavigatiesysteem, dat buiten het financiële bereik van elke 
individuele lidstaat, zelfs de grootste, ligt.  

Falend beleid vanwege grensoverschrijdende externe effecten te boven komen: de lidstaten zullen 
doorgaans minder voorzien in bepaald beleid als sprake is van aanzienlijke grensoverschrijdende voordelen 
van nationale uitgaven. Uit de gemeenschappelijke begroting gefinancierd EU-beleid helpt dit falend beleid 
te boven te komen. Om een voorbeeld te geven, de kans is groter dat investeringen worden gedaan in 
de vermindering van grensoverschrijdende verontreiniging met EU-financiering dan zonder (zie de 
briefing over “De voordelen van het EU-lidmaatschap zijn niet af te meten aan de hand van operationele 
nettosaldo’s”). 

Uiteraard is het niet vanzelfsprekend dat elke EU-activiteit daadwerkelijk een positieve Europese 
meerwaarde heeft alleen vanwege het feit dat deze uit de EU-begroting wordt gefinancierd. Sommige 
soorten uitgaven weerspiegelen de geschiedenis van Europese integratie of het gewicht van Europese 
gevestigde belangen veeleer dan dat zij op meerwaarde zijn gericht. Het staat echter buiten kijf dat 
operationele begrotingssaldo’s nauwelijks een bruikbare indicator zijn om beleid met een 
significante Europese meerwaarde te identificeren. Eigenlijk is juist het tegendeel het geval: door de 
aandacht voor operationele begrotingssaldo’s kan bepaald uitgavenbeleid met een lage Europese 
meerwaarde (bijv. rechtstreekse betalingen aan landbouwers) in een ogenschijnlijk gunstig daglicht 
worden gesteld.3 

https://www.zew.de/en/publikationen/the-european-added-value-of-eu-spending-can-the-eu-help-its-member-states-to-save-money/?cHash=97f2540cb3f5d496e7e3e10872bf0b98
https://www.zew.de/en/publikationen/the-european-added-value-of-eu-spending-can-the-eu-help-its-member-states-to-save-money/?cHash=97f2540cb3f5d496e7e3e10872bf0b98
https://www.zew.de/en/publikationen/the-european-added-value-of-eu-spending-can-the-eu-help-its-member-states-to-save-money/?cHash=97f2540cb3f5d496e7e3e10872bf0b98
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De zwakke plek van operationele begrotingssaldo’s: grensoverschrijdende effecten 
en externaliteiten 

Een reden voor uitgaven op EU-niveau is dat landen baat hebben bij uitgaven in andere lidstaten. Twee 
aspecten zijn in het bijzonder relevant vanuit dit grensoverschrijdende perspectief: ten eerste 
(kennis)spillovers die voortvloeien uit door de 
EU gefinancierde onderzoeksprojecten op het 
gebied van Horizon 2020 bijvoorbeeld; en ten 
tweede toegenomen economische activiteit 
in het ontvangende land, hetgeen gunstige 
gevolgen kan hebben voor andere lidstaten 
(bijv. toegenomen handel en investeringen).  

Horizon 2020 – het instrument dat voorziet 
in de financiering van onderzoek en 
innovatie (O&I) van de EU – heeft 
indrukwekkende resultaten te bieden. Sinds 
2014 zijn bijna 26 700 subsidies met een totale 
waarde van 48,75 miljard EUR getekend.4 Het 
programma heeft al geleid tot meer dan 2 000 
aanvragen voor aangemelde intellectuele-
eigendomsrechten (d.w.z. octrooien, 
handelsmerken) en meer dan 117 000 
wetenschappelijke publicaties.5 In Casestudy 2 
wordt een voorbeeld beschreven van een 
succesvolle door de EU gefinancierde 
ontdekking op het gebied van 
kwantumtechnologie. 

Financiering uit Horizon 2020 wordt aan 
onderzoeksorganisaties en -bedrijven in heel Europa verleend. In berekeningen van operationele 
begrotingssaldo’s wordt deze alleen in aanmerking genomen als terugvloeiing naar het land dat het 
(begrote deel van het) project organiseert. De O&I-resultaten van deze projecten zijn echter niet 
beperkt tot deze landen en worden in feite over de hele wereld gebruikt. Dit soort kennis- en 
innovatieoverdracht is daarom nog een andere factor die niet in aanmerking wordt genomen in 
operationele begrotingssaldo’s, waardoor het idee van het gelijkstellen van nettobetalers aan netto-
ontvangers van de EU in bredere zin teniet wordt gedaan wat operationele begrotingssaldo’s betreft. 

Ten aanzien van de positieve grensoverschrijdende externaliteiten vanwege toegenomen handel tussen de 
lidstaten is de argumentatie zeer vergelijkbaar met die in de vorige paragraaf.6 Een door de EU 
gefinancierd infrastructuurproject kan in bepaalde mate leiden tot de indienstneming van nieuwe 
werknemers en de toename van kapitaal in bedrijven. Dit komt echter niet door de directe 
betrokkenheid van het bedrijf bij de aanleg van een nieuw goederenemplacement of vliegveld, maar eerder 
omdat deze nieuwe infrastructuur meer indirect de economische activiteit in de regio zal stimuleren 
en buitenlandse bedrijven als investeerders of handelspartners zal aantrekken. 

 

Casestudy 2. Kwantum opto-elektronica 

Dit project, dat tussen 2009 en 2013 door de Europese 
Onderzoeksraad werd gefinancierd, werd beschreven 
als een potentiële mijlpaal op het gebied van 
natuurkunde. Projectonderzoekers aan de Technische 
Universiteit Delft toonden het bestaan van het 
“Majorana-fermion” aan, een deeltje waarover voor 
het eerst theorieën werden opgebouwd in de jaren 
1930. De ontdekking van dit deeltje is relevant in het 
ontwerp van zeer snelle kwantumcomputers. De 
onderzoeksresultaten behoorden volgens het 
tijdschrift Nature Physics tot de top tien van 
natuurkundige ontdekkingen van de afgelopen tien 
jaar. Deze prestigieuze titel toont de verreikende 
invloed aan van dit door de EU gefinancierde 
voorbeeldproject op het gebied van 
kwantumtechnologie. 

Bron: Europese Onderzoeksraad, “ERC-funded result amongst top 
10 physics discoveries of the last decade”, 15 maart 2016. 

https://erc.europa.eu/projects-figures/stories/erc-funded-result-amongst-top-10-physics-discoveries-last-decade
https://erc.europa.eu/projects-figures/stories/erc-funded-result-amongst-top-10-physics-discoveries-last-decade
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Veronachtzaming van nationale voordelen van EU-uitgaven buiten de EU 

Aangezien operationele begrotingssaldo’s alleen toegewezen uitgaven verwerken die worden 
geïdentificeerd op grond van betaling aan een lidstaat, worden de externe uitgaven van de EU buiten 
beschouwing gelaten. De eigenaardige en verborgen aanname van berekeningen van operationele 
begrotingssaldo’s is dus dat EU-uitgaven buiten de EU geen voordelen voor de lidstaten opleveren.  
Dit is ook weer een bijzonder ernstige tekortkoming van operationele begrotingssaldo’s.  

Een belangrijk voorbeeld is ontwikkelingshulp. Zowel de EU-instellingen als de lidstaten steunen minder 
ontwikkelde landen via financiële stromingen (d.w.z. leningen of subsidies ter ondersteuning van 
economische ontwikkeling en welzijn) en technische samenwerking. Zo wordt met name het Europees 
Ontwikkelingsfonds (EOF) door rechtstreekse bijdragen van de lidstaten gefinancierd. Het EOF is 
momenteel van de EU-begroting uitgesloten, hoewel de opneming ervan in het volgende meerjarig 
financieel kader (MFK) momenteel wordt besproken. Tijdens de periode 2014-2020 werd ongeveer 
66 miljard EUR (gelijk aan 6 % van het MFK) besteed aan het EU-beleidsterrein “Europa als wereldspeler”, 
hetgeen samen met EOF-bijdragen neerkomt op een significante uitgave van ongeveer 100 miljard EUR. 
Het merendeel van deze middelen wordt verdeeld onder niet-EU-landen ter ondersteuning van 
ontwikkeling en internationale samenwerking, ter verlening van humanitaire hulp of voor het opzetten van 
pretoetredingsprogramma’s voor toekomstige EU-kandidaat-lidstaten. Enerzijds kan ontwikkelingshulp 
worden gezien als een humanitaire plicht die waarden van wereldwijde solidariteit uitdraagt. Anderzijds 
mondt succesvolle steun die de economische, politieke en veiligheidssituatie in het ontvangende land 
stabiliseert ook uit in voordelen voor de betaler (bijv. toegenomen handel met de ontvangers, afgenomen 
immigratiedruk, grotere veiligheid, minder kans op terrorisme, in de EU gevestigde ondernemingen die 
projecten in het buitenland ontwikkelen).  

In Casestudy 3 worden potentiële voordelen van ontwikkelingshulp gekwantificeerd en de nationale 
aandelen van deze voordelen geraamd. Hieruit blijkt dat de potentiële monetaire (bijv. toegenomen 
handel, lagere kosten van gedwongen migratie) alsmede niet-monetaire (bijv. toegenomen politieke 
stabiliteit en veiligheid) voordelen van EU-uitgaven voor ontwikkeling volledig worden 
veronachtzaamd in berekeningen van operationele begrotingssaldo’s. 

Ontwikkelingshulp is ook een voorbeeld van een louter nationale bijdrage die potentieel tot 
tegenvallende resultaten kan leiden. Een bijzonder kenmerk van de voordelen van uitgaven voor 
ontwikkeling (bijv. politieke en economische stabiliteit in de Europese nabuurschapslanden) is dat zij 
concreet gestalte krijgen voor alle Europese landen, ongeacht of zij een bijdrage hebben geleverd. De 
lidstaten beschikken dus over een stimulans om opportunistisch te handelen (d.w.z. dat zij indirect profijt 
hebben van activiteiten waar andere landen voor hebben betaald). Dankzij een Europese benadering van 
de gezamenlijke financiering van ontwikkelingshulp kan efficiënter worden voorzien in een 
Europees publiek goed. Hier geldt ook weer dat operationele begrotingssaldo’s dit soort Europese 
meerwaarde volledig over het hoofd zien. 



Waarom operationele nettosaldo’s een vertekend beeld geven van het voordeel dat een lidstaat haalt uit de EU-
begroting 

 

 7 PE 648.148 

 

  

 

 

Figuur 2. Nationale aandelen in voordelen van ontwikkelingsbeleid (%, 2017) 

 
 
OBB Net recipient = Operationele begrotingssaldo’s netto-ontvanger; OBB Net contributor = Operationele begrotingssaldo’s 
netto-bijdrager 

 
Bron: Berekeningen van de auteurs gebaseerd op Harendt, Christoph; Friedrich Heinemann en Stefani Weiss (2018), “Why and 
How There Should be More Europe in Development Policy”, Gütersloh: Bertelsmann Stiftung. 

Casestudy 3. Voordelen voor donoren van ontwikkelingshulp  

In een recente studie werd een indicator van de voordelen voor donoren van ontwikkelingshulp 
uitgewerkt, gebaseerd op vier initiële indicatoren. Deze meten het aandeel van elk land in de EU op het 
gebied van i) het aantal asielzoekers per jaar (gemiddelden van 2009 tot en met 2014), ii) invoer 
(gemiddelden van 2011 tot en met 2013), iii) uitvoer (gemiddelden van 2011 tot en met 2013) en iv) het 
aantal terroristische aanslagen op het grondgebied van een lidstaat en zijn burgers wereldwijd. Hierbij 
wordt ervan uitgegaan dat hoe hoger de waarden van de vier indicatoren zijn, hoe meer een land profijt 
heeft van eigen en externe ontwikkelingssamenwerking. 

In figuur 2 worden deze vier dimensies met gelijke weging samengevoegd en wordt het samengestelde 
nationale aandeel in voordelen van ontwikkelingsbeleid weergegeven. De volgorde van landen komt 
overeen met de operationele begrotingssaldo’s van 2017, met Duitsland als de grootste nettobetaler in 
absolute cijfers. Sommige lidstaten ontbreken vanwege problemen met de beschikbaarheid van 
gegevens. De nationale aandelen in voordelen komen neer op 100 % in alle betrokken landen. Een 
hogere waarde geeft aan dat een lidstaat meer profijt heeft van ontwikkelingssamenwerking dan 
andere. Zoals weergegeven trekken de traditionele nettobetalers een groter aandeel van de totale 
voordelen aan. Vanuit dit oogpunt wordt hun aandeel in voordelen van Europese uitgaven vaak 
onderschat in operationele begrotingssaldo’s, omdat dit rendement van gemeenschappelijk 
ontwikkelingsbeleid niet wordt meegenomen. 

https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/EZ_Why_and_How_There_Should_be_More_Europe_in_Development_Policy.pdf
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/EZ_Why_and_How_There_Should_be_More_Europe_in_Development_Policy.pdf
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Wat betreft economische drukverdeling: wie is de uiteindelijke begunstigde van EU-
fondsen? 

Ook als middelen met redelijke zekerheid 
kunnen worden toegewezen aan een 
ontvanger in een bepaalde lidstaat (zie 
briefing 1) – zoals in het geval van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en 
uitgaven voor cohesie –, is het niet duidelijk 
voor wie precies de volledige economische 
kosten en voordelen van deze middelen in 
werkelijkheid zijn. Dit heeft te maken met 
“economische drukverdeling”: de 
daadwerkelijke lastenverdeling die niet uit 
betalingen kan worden afgeleid (zie 
Casestudy 4). 

In het geval van EU-overdrachten is de vraag of 
aan een bepaald land toegewezen middelen in 
dat land blijven niet onbelangrijk. Men kan 
met absolute zekerheid stellen dat dit niet 
het geval is voor delen ervan. De vraag in 
welke mate sprake zal zijn van economische drukverdeling, hangt af van de marktvoorwaarden (zie 
Casestudy’s 5 en 6). 

Een ander belangrijk voorbehoud om rekening mee te houden wat betreft financiële stromen uit hoofde 
van cohesieprogramma’s is dat hoewel de projecten in grensoverschrijdende winst- of loonstromen 
kunnen resulteren, deze stromen conceptueel onderscheiden moeten worden van overdrachten.  
Grensoverschrijdende winst compenseert kapitaalinvesteringen, lonen compenseren arbeidsinput. Deze 
betalingen zijn dus marktbetalingen voor de aangevoerde factoren. Dit soort transacties verschillen 
wezenlijk van zuivere overdrachten die plaatsvinden via cohesiefondsen, die middelenstromen zijn zonder 
marktcompensatie van de ontvanger (zie Casestudy 7). 

Casestudy 4. Economische drukverdeling en 
traditionele eigen middelen  

Economische drukverdeling vormt van oudsher een 
belangrijke kwestie in economische analyses. Het 
basisinzicht hierbij is dat formele betalingen niet per se 
goede indicatoren van echte lastenverdeling zijn. 
Traditionele eigen middelen vormen een goed voorbeeld. 
Douanerechten voor EU-invoer worden meestal betaald op 
belangrijke punten van binnenkomst zoals de haven van 
Rotterdam, waarbij de betaling van Nederland naar de EU 
wordt overgemaakt. Dit zegt echter niets over wie de 
economische last draagt. De last zal namelijk terechtkomen 
bij de eindklant op de eindbestemming, die een hogere prijs 
moet betalen, of bij het buitenlandse bedrijf dat het product 
naar Europa uitvoert en het met een lagere nettoprijs moet 
doen als gevolg van de douaneheffing. 
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Hoe dan ook, deze twee voorbeelden tonen aan dat het economisch onjuist is te stellen dat een land die 
een EU-overdracht ontvangt de enige begunstigde ervan is. Dit wijst dus op nog een andere grote 
conceptuele beperking van operationele begrotingssaldo’s, als indicator van het financiële voordeel 
van EU-uitgaven. 

Casestudy 5. De effecten van betalingen uit het gemeenschappelijk landbouwbeleid 

Net als met uitgaven voor cohesie is het niet vanzelfsprekend dat GLB-betalingen aan 
landbouwers binnen nationale grenzen zullen blijven. Delen van landbouwsubsidies worden 
waarschijnlijk opgeslokt door prijzen van landbouwgrond en aangezien grond immobiel is, zullen zij in 
nationale handen blijven. Andere delen van GLB-betalingen kunnen ten goede komen aan landbouw en 
landbouwwerknemers door middel van hogere winsten en lonen. Het identificeren welke 
productiefactoren (d.w.z. grond, arbeid, kapitaal) meer profijt hebben van deze subsidies is niet 
onbelangrijk en hangt, in economische termen, af van de relatieve elasticiteit van vraag en aanbod van 
deze factoren. In theorie kunnen sommige van de begunstigden van deze betalingen lokale 
landbouwers of grote multinationals zijn. Uit ons literatuuronderzoek naar de samenstelling van de top 
tien ontvangers van GLB-betalingen in Duitsland, Italië, Oostenrijk, Portugal, Polen en Tsjechië in 2018 is 
echter geen bewijs naar voren gekomen dat een significant aandeel betalingen naar multinationals 
gaan. 

Opmerkingen: de gegevens over GLB-betalingen zijn voor het laatst geraadpleegd op 22 januari 2020 naar aanleiding van door de Europese 
Commissie verzamelde nationale informatie. Iets meer dan de helft van de beoordeelde projecten waren direct bestemd voor nationale 
ondernemingen of regionale verenigingen en de overige begunstigden waren nationale agentschappen en ministeries. In geen van de 
onderzochte landen kon een grote multinationale ontvanger worden geïdentificeerd. 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-cap/controls-and-transparency/beneficiaries_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-cap/controls-and-transparency/beneficiaries_en
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Casestudy 6. De effecten van de structuurfondsen 

Een onderneming die een groot door Europese structuur- en investeringsfondsen gefinancierd 
infrastructuurproject uitvoert, kan zowel lokale als buitenlandse werknemers aannemen. Deze 
onderneming kan in handen zijn van andere bedrijven die gevestigd zijn in EU-lidstaten buiten de 
cohesieregio’s. Een dergelijk groot infrastructuurproject zou zeker ten goede komen aan de 
economische groei van de beoogde regio, maar de tijdens de uitvoering van het project 
gegenereerde winst en lonen zouden ook naar de buitenlandse werknemers en eigenaren van de 
betrokken onderneming gaan, die misschien in het buitenland wonen. De vraag of 
bedrijfseigenaren zouden profiteren van overdrachten naar het bedrijf door hogere winsten of dat 
buitenlandse werknemers zouden profiteren van overdrachten door hogere lonen ligt niet voor de hand 
en heeft te maken met de relatieve krachten van vraag en aanbod. Evenzo zullen marktvoorwaarden op 
zijn minst gedeeltelijk bepalen of lokale dan wel buitenlandse bedrijven de overdrachten ontvangen. 

Over het algemeen wordt, vanwege de relatief minder ontwikkelde capaciteiten van de cohesieregio’s, 
een significant aandeel van hun EU-fondsen waarschijnlijk gebruikt door bedrijven die in handen 
zijn van andere lidstaten. Zoals weergegeven in figuur 3 (op de volgende bladzijde), is het aandeel 
opdrachten die zijn gegund aan bedrijven die in andere lidstaten zijn gevestigd het laagst in Spanje 
(1,50%), gevolgd door het Verenigd Koninkrijk (2,44%), Duitsland (3,04%) en Italië (5,42%). Dit aandeel is 
het hoogste in het kleine Luxemburg (81,98%), gevolgd door België (42,65%), waar zich veel EU-
instellingen bevinden. De armere lidstaten Roemenië en Bulgarije bevinden zich in het midden van de 
rangschikking (respectievelijk 16,26% en 8,69%). De effecten van EU-fondsen die in armere en kleinere 
lidstaten worden besteed, vloeien dus meestal deels over naar grotere en rijkere lidstaten. Hoewel de 
omvang hiervan meetbaar is (d.w.z. 16,26% van EU-fondsen verworven in Roemenië gaat naar niet-
Roemeense bedrijven, een percentage dat drie keer zo groot is als dat van Duitsland), kunnen 
berekeningen dit effect zelfs te laag inschatten omdat dochterondernemingen van lokaal ingeschreven 
multinationals niet als grensoverschrijdende ondernemingen worden beschouwd. Anderzijds nemen de 
meer ontwikkelde regio’s van Europa, met bedrijven met capaciteitsbeperkingen en kostbare 
arbeidskrachten, waarschijnlijk werknemers uit minder ontwikkelde regio’s aan om deze projecten uit te 
voeren. Daarom zullen zij sommige van de opbrengsten van uitgaven voor cohesie middels 
arbeidseffecten naar deze regio’s verschuiven. In het algemeen is dit soort grensoverschrijdend 
effect significant, maar het lijkt – met uitzondering van enkele landen – niet enorm te zijn. 
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Figuur 3. Door de EU medegefinancierde waarden van overheidsopdrachten die zijn gegund aan 
bedrijven die niet in de aanbestedende lidstaat zijn gevestigd (%, 2006-2017) 

 

Average = Gemiddelde 

Bron: Berekeningen van de auteurs gebaseerd op Europese Unie, “Tenders Electronic Daily” (geraadpleegd op 1 juni 2018). De  
gegevens omvatten 20 695 door de EU medegefinancierde opdrachten, waarvan 684 aan grensoverschrijdende ondernemingen 
zijn gegund. Deze opdrachten hebben een totale waarde van 13 miljard EUR, waarvan 842 miljoen EUR aan grensoverschrijdende  
ondernemingen is gegund. 
 

 

 

Casestudy 7. Overdrachten voor cohesie versus grensoverschrijdende winst- en 
loonuitkeringen: het risico van appels met peren te vergelijken 

Stel een infrastructuur wordt in land A gebouwd, gefinancierd door een overdracht voor cohesie en 
geleverd door bedrijven en werknemers uit land B. Het uiteindelijke resultaat wat betreft welzijn is als 
volgt: Land A heeft eindelijk nieuwe infrastructuur gekregen. De bedrijven en werknemers van land B 
hebben de winst en lonen verdiend waarmee zij voor hun dienst zijn gecompenseerd. In feite komt het 
erop neer dat de middelen van land B zijn gebruikt om infrastructuur in land A op te zetten. Daarom 
verandert er niets aan het feit dat vanuit het oogpunt van welzijn de officiële ontvanger de 
begunstigde is, zelfs als cohesieprojecten tot grensoverschrijdende betalingen leiden ter 
vergoeding van de dienstverlening van bedrijven en werknemers in derde landen. 

De welzijnsbeoordeling zou anders zijn als de middelen in land B bijvoorbeeld niet ten volle 
worden benut vanwege hoge werkloosheid tijdens een recessie. Land B zou echter ook dan een 
groter voordeel hebben bij het financieren van de nieuwe arbeidsgenererende infrastructuur in eigen 
land en niet in het buitenland. Het zou dan in tweeërlei opzicht de vruchten plukken: nieuwe 
infrastructuur en werkgelegenheid. 

Deze analyse leidt alleen tot een gunstiger welzijnsresultaat voor land B als zijn werknemers en 
bedrijven lonen verdienen en winsten maken die boven de gebruikelijke marktniveaus liggen 
(d.w.z. “zuivere opbrengst”) dankzij het infrastructuurproject van land A. De eindbeoordeling van de 
gevolgen voor het welzijn hangt dus af van de mate van concurrentie bij de selectie van leveranciers. 
Voor zover cohesieprojecten via concurrerende Europese aanbestedingen worden geplaatst, is het 
onwaarschijnlijk dat de mate van opbrengst significant is. 

https://ted.europa.eu/TED/browse/browseByMap.do
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Nettosaldo’s houden geen rekening met historische integratieonderhandelingen 

Ingrijpende EU-besluiten die verdragswijzigingen inhouden, vereisen een brede consensus tussen de 
lidstaten en EU-instellingen. De EU-begroting en haar overdrachtsinstrumenten hebben van oudsher 
geholpen dergelijke unanimiteit over belangrijke nieuwe integratiestappen te bereiken.7 Daarom kunnen 
de evolutie van de EU-begroting en de onderliggende financiële lastenverdeling ervan tot op zekere hoogte 
een weerspiegeling zijn van grote beleidsonderhandelingen over verdere integratiestappen. Zulke 
uitvoerige onderhandelingen kunnen potentieel een enorm politiek en economisch rendement 
hebben (bijv. als zij de basis hebben gelegd voor een grotere en diepere Unie). Een dergelijk 
rendement wordt echter niet in berekeningen van operationele begrotingssaldo’s weerspiegeld. 

Nieuwe integratiestappen (bijv. het versterken van de interne markt) kunnen de Unie als geheel ten goede 
komen, maar misschien niet in gelijke mate op elke lidstaat hun weerslag hebben. Derhalve kunnen er 
ongelijkheden optreden in de voordelen die de lidstaten hebben van een specifieke integratiestap.  
In dergelijke gevallen kunnen EU-uitgavenprogramma’s de relatieve verliezers compenseren en 
helpen de unanimiteitsvereiste voor een nieuwe integratiestap te behalen (zie Casestudy 8). 
Uiteindelijk zou het moeilijk zijn geweest om zonder deze onderhandelingsprocessen wederzijds 
voordelige integratiestappen te behalen; en toch worden deze potentieel verreikende gevolgen van EU-
overdrachten op geen enkele wijze in berekeningen van operationele begrotingssaldo’s 
weerspiegeld. 

Casestudy 8. Een onderhandelingsproces voor meer integratie met hogere uitgaven voor 
cohesie als gevolg 

De regionale verschillen tussen de lidstaten zijn in de jaren 80 met de toetreding van Griekenland, Spanje 
en Portugal toegenomen. Deze en andere armere lidstaten stonden in het algemeen minder positief 
tegenover de diepgaande integratieplannen van de EU, namelijk de voltooiing van de interne markt 
tegen 1993. Zij vreesden voor toenemende economische verschillen vanwege de diepere integratie. 
Daarom voorzag de Europese Akte van 1986 in cohesiedoelstellingen en bevoegdheden voor 
structuurbeleid voor de Europese Gemeenschappen. Als gevolg van deze onderhandelingen om een 
volledig geïntegreerde Europese markt met al zijn economische voordelen te creëren, werden 
structurele fondsen tussen 1987 en 1993 verdubbeld.  

Het Verdrag van Maastricht zou de Europese integratie nog verder moeten verdiepen. Het vormde de 
grondslag voor het invoeren van de monetaire unie, stelde de criteria voor toetreding tot de eurozone 
vast en stelde het Europees burgerschap met het recht van vrij verkeer en van vrije vestiging in. De fiscale 
criteria om tot de eurozone toe te treden, werden niet bepaald positief ontvangen door Spanje, 
Griekenland, Portugal en Ierland. Aangezien unanimiteit vereist was, werd in ruil voor hun goedkeuring 
het Cohesiefonds aan het Verdrag toegevoegd, dat in aanvullende fondsen voorzag. Ook hier 
maakten de middelen uit het Cohesiefonds bijgevolg deel uit van een groter politiek 
onderhandelingsproces; deze keer omwille van monetaire integratie. 

Bron: Heinemann, Friedrich; Tobias Hagen; Philipp Mohl; Steffen Osterloh en Mark O. Sellenthin (2010), Die Zukunft Der EU-
Strukturpolitik, Baden-Baden: Nomos. 
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Operationele begrotingssaldo’s houden geen rekening met de voordelen van fiscale 
instrumenten buiten de kernbegroting  

Operationele begrotingssaldo’s nemen alleen betalingen van en naar de EU-kernbegroting in 
aanmerking. De lidstaten kunnen echter ook baat hebben bij financiële instrumenten buiten de 
kernbegroting. In figuur 4 wordt het groeiende universum weergegeven van fiscale instrumenten vanaf de 
invoering ervan. Belangrijke voorbeelden worden hierna uiteengezet. 

De Europese Investeringsbank (EIB) is de grootste multilaterale leningverstrekkende instelling ter wereld 
en de “Bank van de EU”. Bedrijven, instellingen en overheidsinstanties kunnen EIB-leningen aanvragen en 
profiteren van gunstige rentetarieven. Om dit in de juiste context te zien: de totale vastleggingskredieten 
van de EU-begroting tijdens het MFK 2007-2013 bedroegen ongeveer 976 miljard EUR, terwijl het totale 
bedrag van nieuwe EIB-leningen bestemd voor de lidstaten neerkwam op 390 miljard EUR in dezelfde 
periode. Het Europees Investeringsfonds maakt deel uit van de EIB-groep en is voornamelijk gericht op 
kleine en middelgrote ondernemingen. De EIB schat dat de activiteiten van de EIB-groep in 2018 alleen al 
hebben geleid tot een toename van 205 miljard EUR aan investeringen, een impact van 0,9% groei van het 
bbp van de EU en een miljoen extra banen tot 2022. 

Bovendien werd in 2014 het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) opgericht als 
onderdeel van het investeringsplan voor Europa. De EU-begroting garandeert 26 miljard EUR, waarvan 
9,1 miljard EUR aan de EIB wordt uitgekeerd. Daarnaast wijst de EIB als verdere garantie 7,5 miljard EUR 
rechtstreeks aan het EFSI toe, vanuit fondsen die door de lidstaten aan de EIB worden betaald. Het doel is 
om tegen eind 2020 investeringen van ongeveer 500 miljard EUR in te zetten – 459 miljard EUR werd al 
tegen december 2019 ingezet. In berekeningen van operationele begrotingssaldo’s wordt geen rekening 
gehouden met deze directe en indirecte voordelen voor de lidstaten, die deels door de EU-begroting 
worden gegarandeerd. 

Het Europees stabiliteitsmechanisme (ESM) is een leningverstrekkende instelling die in 2012 tijdens de 
schuldencrisis in de eurozone werd opgericht. Het voorziet in financiële bijstand in de vorm van leningen 
aan landen van de eurozone of als nieuw kapitaal voor risicolopende banken. Het ESM werd als permanente 
instelling opgericht als vervanging voor de tijdelijke Europese Faciliteit voor financiële stabiliteit. Het ESM 
beschikt over een maximale kredietverleningscapaciteit van 500 miljard EUR en herfinanciert zijn kredieten 
door obligaties te verkopen. Het is gestoeld op financiële waarborgen van alle regeringen in de eurozone 
die momenteel in totaal op 700 miljard EUR neerkomen (80 miljard EUR wordt in liquide middelen betaald). 
Wanneer nodig kan beroep worden gedaan op het aanvullende kapitaal. Omdat het ESM financiële bijstand 
aan in crisis verkerende lidstaten verleent, komt het direct ten goede aan de financieel zwakkere landen. Zij 
profiteren van aantrekkelijke rentetarieven die vaak lager liggen dan die waar deze landen op de markt mee 
te maken hebben. Sinds januari 2020 heeft het openstaande leningen van 295 miljard EUR aan Griekenland, 
Cyprus, Portugal, Ierland en Spanje. Tot dusver draagt het ESM op succesvolle wijze bij aan de stabilisering 
van de eurozone en de Europese economie als geheel, en zijn activiteiten komen ook ten goede aan de 
financieel gezondere lidstaten die geen ESM-steun nodig hebben maar alleen waarborgen verstrekken. 

Kortom, uit deze voorbeelden blijkt dat operationele begrotingssaldo’s een uiterst vertekend beeld 
geven van het nationale “voordeel” van Europese begrotingsactiviteiten aangezien een toenemend 
aandeel van deze activiteiten buiten de kernbegroting plaatsvindt. 
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Figuur 4. EU-financiën: het hele plaatje 

 
Bron: Europese Commissie (2017), Discussienota over de toekomst van de EU-financiën, COM(2017) 358, Brussel, blz. 9. De 
afbeelding dient ter illustratie, de grootte van de cirkels komt niet overeen met werkelijke volumes. 

 

 

Conclusie  

Al deze argumenten wijzen in dezelfde richting: het gebruik van operationele begrotingssaldo’s als indicator 
van het nettovoordeel dat een lidstaat heeft van de begrotingsactiviteiten van de Unie leidt tot uiterst 
misleidende resultaten. Het is uiteraard heel erg logisch om vanuit Europees alsmede nationaal oogpunt 
de instrumenten voor kritische kosten-batenanalyse op Europese uitgaven toe te passen.  
Operationele begrotingssaldo’s zijn echter absoluut niet de samengestelde indicator die kan dienen 
als betrouwbaar kompas om het financiële voordeel van Europese uitgaven voor een lidstaat aan te 
tonen. 
 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_nl
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