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BELANGRIJKSTE CONCLUSIES 

De Europese Commissie berekent en publiceert ieder jaar de operationele begrotingssaldo’s in een poging de 
verschillen te documenteren tussen de financiële bijdrage van een lidstaat en de uitgaven die aan deze lidstaat 
worden toegewezen vanuit de EU-begroting. Operationele begrotingssaldo’s zijn een buitengewoon gepolitiseerd 
begrip geworden en kennen aanzienlijke tekortkomingen. 

Het berekenen van operationele begrotingssaldo’s is een louter boekhoudkundige exercitie. Dit wordt met name 
overtuigend aangetoond door de nulsomspel-veronderstelling die inherent is aan het begrip operationele 
begrotingssaldo’s, aangezien een positief operationeel begrotingssaldo voor één lidstaat per definitie moet 
worden gecompenseerd door een even groot negatief operationeel begrotingssaldo van een andere lidstaat. Een 
dergelijk perspectief staat haaks op het idee van een EU-begroting die niet hoofdzakelijk is bedoeld als stelsel van 
fiscale herverdeling, maar als kanaal om Europese meerwaarde te genereren. 

Naast de kritiek op de interpretatie van operationele begrotingssaldo’s heeft de benadering ook ernstige inherente 
beperkingen: 

− Verschillende uitgavenposten (bijv. ontwikkelingshulp aan derde landen) worden niet meegerekend, terwijl 
ze wel effecten hebben op de mate waarin lidstaten profiteren van hun EU-lidmaatschap. 

− De cijfers voor de operationele begrotingssaldo’s van de lidstaten variëren in de loop van de jaren aanzienlijk 
en rapportages in relatieve en absolute termen leveren een heel ander beeld op. Daarom zijn cijfers voor 
operationele begrotingssaldo’s een instrument dat zich leent voor populistische discoursen. 

− Aangezien bepaalde EU-begrotingsposten (bijv. administratieve uitgaven) niet objectief kunnen worden 
toegewezen aan individuele landen, zijn er regels nodig om te bepalen of ze wel of niet moeten worden 
meegenomen in berekeningen van operationele begrotingssaldo’s. Deze willekeur maakt duidelijk dat er geen 
allesomvattende methode bestaat voor het berekenen van operationele begrotingssaldo’s. 

− Als de operationele begrotingssaldo’s afzonderlijk worden berekend voor elk EU-beleidsinstrument, wordt 
duidelijk hoe nationale (netto)betalingsprofielen tussen deze instrumenten variëren. Als zodanig profiteren de 
lidstaten niet in gelijke mate van de baten van het EU-lidmaatschap. De cijfers voor operationele 
begrotingssaldo’s zijn echter afhankelijk van de instrumenten die in de berekening worden meegenomen. 

Operationele begrotingssaldo’s moeten daarom strikt worden genomen voor wat ze zijn: boekhoudkundige 
indicatoren, en geen maatstaf van de kosten en baten die voortvloeien uit de EU-begroting (en al helemaal niet 
van de kosten en baten van het EU-lidmaatschap). 
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Operationele begrotingssaldo’s berekenen: een jaarlijkse exercitie met sterke 
kanttekeningen 

De Europese Commissie berekent regelmatig de operationele begrotingssaldo’s voor alle lidstaten wanneer 
deze hierom vragen. De Commissie publiceert deze gegevens, maar geeft duidelijk aan dat er 
kanttekeningen bij moeten worden geplaatst: 

“Het is echter belangrijk erop te wijzen dat het ramen van operationele begrotingssaldo’s slechts een 
boekhoudkundige exercitie is waaruit bepaalde financiële kosten en baten naar voren komen die de EU 
elke lidstaat oplevert. Daarnaast is deze boekhoudkundige toewijzing niet uitputtend en biedt ze geen 
inzicht in de vele andere baten die voortvloeien uit het EU-beleid, zoals baten die verband houden met de 
interne markt en economische integratie, om niet te spreken van politieke stabiliteit en veiligheid.”1 

Deze argumenten worden – naast andere, vergelijkbare punten van kritiek – samengevat en kritisch 
besproken in twee begeleidende briefings waarin de nadruk ligt op begrotingsgerelateerde (zie briefing 
“Waarom operationele nettosaldo’s een vertekend beeld geven van het voordeel dat een lidstaat haalt uit 
de EU-begroting”) en niet-begrotingsgerelateerde (zie briefing “De voordelen van het EU-lidmaatschap zijn 
niet af te meten aan de hand van operationele nettosaldo’s”) aspecten. In deze briefings wordt in detail 
toegelicht waarom het operationele begrotingssaldo een uitermate misleidende maatstaf is van de baten 
van de EU-begroting (en al helemaal van die van het EU-lidmaatschap). De onderstaande briefing 
onderscheidt zich door nadrukkelijk in te gaan op het begrip en de verschillende varianten van deze saldo’s 
en de misleidende aard van het begrip aan te tonen aan de hand van de rekenkundige constructie ervan. 

Operationele begrotingssaldo’s en 
budgettaire onevenwichtigheden 

De Europese Commissie was lange tijd tegen 
de publicatie van operationele 
begrotingssaldo’s vanwege hun ernstige 
conceptuele beperkingen. Pas nadat de 
Europese Raad van 1999 in Berlijn het bestaan van 
onevenwichtigheden tussen nettobetalers en -
ontvangers opnieuw werd benadrukt (zie 
kader 1), begon de Commissie de indicator 
jaarlijks te publiceren. Deze onevenwichtigheden 
waren al sinds de Europees Raad in Fontainebleau 
in 1984 en de invoering van een korting voor het 
VK een jaar later een beleidskwestie geworden 
(zie Bijlage: De geschiedenis van kortingen).2 

Deze “budgettaire onevenwichtigheden” worden 
gemeten door de bijdragen van elke lidstaat aan 
de gemeenschappelijke begroting te vergelijken 
met de EU-uitgaven die aan dat land worden 
toegewezen. 

Kader 1. Europese Raad van 1999 in Berlijn  

In het standpunt van de Europese Raad in Berlijn 
inzake budgettaire onevenwichtigheden worden de 
beperkingen van operationele begrotingssaldo’s als 
louter boekhoudkundige cijfers benadrukt: 

“Hoewel wordt erkend dat het volle profijt van het 
lidmaatschap van de Unie niet alleen in budgettaire 
termen kan worden gemeten, heeft de Europese Raad 
van Fontainebleau erkend dat er budgettaire 
onevenwichtigheden kunnen bestaan. Die moeten in 
de mate van het mogelijke worden opgelost door het 
uitgavenbeleid, hoewel er is voorzien in de 
mogelijkheid van een correctie voor lidstaten die een 
buitensporige begrotingslast dragen naar de maatstaf 
van hun relatieve welvaart.” 
 
Bron: Europese Raad (1999), “Europese Raad in Berlijn op 24 en 
25 maart 1999: Conclusies van het voorzitterschap”, punt 68. 

https://www.europarl.europa.eu/summits/ber1_nl.htm
https://www.europarl.europa.eu/summits/ber1_nl.htm
https://www.europarl.europa.eu/summits/ber1_nl.htm
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De formule: toegewezen uitgaven en gewogen bijdragen 

In de berekeningen van het operationele begrotingssaldo moet rekening worden gehouden met het feit 
dat de EU-begroting niet volledig aan de lidstaten wordt toegewezen. Met name administratieve uitgaven, 
die worden gebruikt om EU-instellingen te financieren, kunnen niet objectief worden toegewezen aan 
bepaalde landen en worden daarom niet meegenomen in de berekeningen. De nationale operationele 
begrotingssaldo’s worden berekend aan de hand van de formules in kader 2. Dit boekhoudkundige cijfer 
staat grofweg gelijk aan het verschil tussen de beleidsuitgaven die worden toegewezen aan elk land 
en de gecorrigeerde nationale bijdragen (exclusief traditionele eigen middelen)3. 

De wegingsprocedure die wordt beschreven 
in kader 2 (deel C) wordt toegepast om te 
garanderen dat de operationele 
begrotingssaldo’s van alle EU-landen bij elkaar 
opgeteld precies nul zijn.4 Dit onderstreept 
dat het operationele begrotingssaldo slechts 
een boekhoudkundig cijfer is: de negatieve 
waarde van één land moet noodzakelijkerwijs 
worden gecompenseerd door een even grote 
positieve waarde van een ander land. Hieruit 
wordt duidelijk dat het operationele 
begrotingssaldo is gebaseerd op 
nulsomberekeningen: een perspectief dat 
haaks staat op het idee van een EU-begroting 
die niet hoofdzakelijk is bedoeld als stelsel van 
fiscale herverdeling, maar als kanaal om 
Europese meerwaarde te genereren. 

De formule in actie 

Zie in tabel 1 hoe operationele 
begrotingssaldo’s in de praktijk worden 
berekend. Berekeningen zijn gebaseerd op 
cijfers uit 2018 voor Duitsland, Frankrijk en 
Italië (de grootste nettobetalers in 2017 in 
absolute cijfers) en Roemenië, Griekenland en 
Polen (de grootste netto-ontvangers).5 

In kolom 1 zijn de geaggregeerde sommen 
voor alle 28 EU-lidstaten te zien. Als de totale 

operationele uitgaven (eerste regel) worden vergeleken met de totale nationale bijdragen (tweede 
regel) wordt een kleine discrepantie zichtbaar. Dit is omdat, zoals eerder uitgelegd, niet alle nationale 
bijdragen worden toegewezen aan de lidstaten. Om alle beschikbare en toegewezen fondsen in 
boekhoudkundige termen in evenwicht te brengen, worden nationale bijdragen lichtjes naar beneden 
bijgesteld (derde regel). Naargelang de omvang van de totale toegewezen uitgaven (𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇) en de totale 
nationale bijdragen (𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇) in een bepaald jaar, worden de bijdragen van elke lidstaat aan de hand van de 
wegingsfactor fictief verhoogd of verlaagd. Als gevolg daarvan zijn de operationele begrotingssaldo’s voor 
de hele EU bij elkaar opgeteld nul (bijv. 𝑇𝑇 –  𝑇𝑇 = 0). 

 

 

Kader 2. Het operationele begrotingssaldo van een 
lidstaat berekenen: 

 

Zoals in alle drie de regels te zien is, kan de formule in 
twee afzonderlijke delen worden opgesplitst. Onder 
deel A vallen alle inkomsten die de 28 lidstaten uit de 
EU-begroting ontvangen, met uitzondering van 
administratieve uitgaven. Dit deel is gelijk aan het 
totaalbedrag dat daadwerkelijk wordt toegewezen aan 
de lidstaten via een van de EU-beleidsinstrumenten 
(bijv. het cohesiebeleid, het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid, Horizon 2020). Deel C 
vertegenwoordigt de gewogen nationale bijdragen.  

Nauwkeuriger gezegd, staat 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖 voor de totale 
toegewezen uitgaven, 𝑇𝑇𝐴𝐴𝑀𝑀𝑖𝑖 voor de administratieve 
uitgaven en 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖 voor de totale nationale bijdragen 
van lidstaat i. De wegingsfactor in C dient om de 
daadwerkelijke nationale bijdragen fictief opwaarts of 
neerwaarts aan te passen zodat de som ervan gelijk is 
aan de som van alle toegewezen uitgaven. 
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Tabel 1. Operationele begrotingssaldo’s: Methode en berekening 

Gegevens voor 2018 (milj. EUR.) EU28 DE FR IT RO EL PL 

(A) Toegewezen uitgaven excl. 
administratieve uitgaven (𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖 –  𝑇𝑇𝐴𝐴𝑀𝑀𝑖𝑖 ) 

121,9 11,8 14,3 10,1 4,8 4,8 16,3 

(B) Totale nationale bijdrage (𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖) 122,1 25,3 20,6 15,2 1,7 1,5 4,0 

(C) Gewogen nationale bijdragen 121,9 25,2 20,5 15,2 1,7 1,5 4,0 

Operationele nettosaldo’s (A-C) 0,0 -13,4 -6,2 -5,1 3,2 3,4 12,3 

Operationele nettosaldo’s (% bni) 0,00 % -0,39 % -0,26 % -0,29 % 1,61 % 1,83 % 2,59 % 

Bron: Berekeningen van de auteur gebaseerd op Koopman, Gert Jan (2019), “Technical briefing on EU´s next long-term budget: 
Operating budgetary balance ( % GNI)”, Europese Commissie. 

De details van de wegingsprocedure 

In “De details van de wegingsprocedure” wordt de wegingsprocedure voor nationale bijdragen binnen de 
financierings- en uitgavenstructuur van de EU-begroting samengevat. De enige uitgaven- en 
inkomenscategorieën die worden meegenomen in de berekening van het nationale operationele 
begrotingssaldo zijn de totale toegewezen uitgaven en de totale nationale bijdragen. Deze cijfers zullen 
in zekere mate van elkaar verschillen omdat de nationale bijdragen naar beneden of naar boven 
worden gewogen om een cumulatief operationeel begrotingssaldo van nul over te houden. De andere 
kosten- en inkomenscategorieën die in diagram 1 worden vermeld, worden volledig uitgesloten van de 
berekeningen van het operationele begrotingssaldo. 

Diagram 1. Operationele begrotingssaldo’s: de wegingsprocedure 

 

Bron: Auteurs op basis van ibid. 

De ongunstige gevolgen van de rekenkundige aspecten van de formule 

De wegingsprocedure heeft tot gevolg dat het operationele begrotingssaldo een zeer misleidende 
indicator is voor een integrale beoordeling van de bijdragen van de EU-begroting aan de lidstaten. 6 

https://ec.europa.eu/info/publications/operating-budgetary-balance-gni_en
https://ec.europa.eu/info/publications/operating-budgetary-balance-gni_en
https://ec.europa.eu/info/publications/operating-budgetary-balance-gni_en
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Deze misleidende aard van de operationele begrotingssaldo-formule wordt aangetoond in diagram 2, 
waarin het effect te zien is van twee illustratieve scenario’s op het nettosaldo van de lidstaten. 

In scenario 1 is het aandeel traditionele eigen middelen (TEM) in de EU-begroting aanmerkelijk hoger 
dan het daadwerkelijke aandeel van 15% tot 20%. Daardoor vertegenwoordigen de nationale bijdragen 
een aanzienlijk lager percentage van de totale begroting. Logischerwijs zouden alle lidstaten hierdoor 
netto-ontvangers moeten worden, aangezien er extern geld (bijv. inkomsten uit hoge douanerechten) kan 
worden gebruikt om EU-projecten te financieren. In strijd met deze gedachtegang zou een dergelijk 
scenario geen enkel effect hebben op de operationele begrotingssaldo’s of op de vraag of een 
lidstaat een nettobetaler of -ontvanger is, aangezien de in diagram 1 beschreven wegingsprocedure de 
nationale bijdragen op kunstmatige wijze bijstelt zodat deze overeenkomen met de toegewezen uitgaven. 

In scenario 2 wordt een situatie geschetst waarin de uitgaven aan derden – in de vorm van 
ontwikkelingshulp of pretoetredingssteun voor potentiële toekomstige EU-leden – worden 
verhoogd, terwijl de uitgaven aan de lidstaten met 50 % worden verlaagd. Het natuurlijke gevolg hiervan 
zou zijn dat alle landen nettobetalers worden, aangezien dit soort uitgaven alleen rechtstreekse 
begrotingseffecten hebben voor landen buiten de EU. In een dergelijk scenario blijft de rangorde van 
netto-ontvangers en -betalers echter ongewijzigd. De operationele begrotingssaldo’s zouden alleen 
proportioneel dalen, aangezien de nationale bijdragen van de lidstaten kunstmatig naar beneden worden 
bijgesteld zodat ze in overeenstemming zijn met de lagere toegewezen uitgaven. 

Diagram 2. Gevolgen van de wegingsprocedure: twee fictieve scenario’s 

 
Bron: Berekeningen van de auteurs gebaseerd op ibid.7 

Deze mechanismen van de benadering voor operationele begrotingssaldo’s maken de inherente 
beperkingen van het begrip duidelijk, onafhankelijk van de kritiek met betrekking tot de (onjuiste) 
interpretatie van operationele begrotingssaldo’s en de EU-baten (en kosten) die er (al dan niet) mee 
kunnen worden bepaald. Ook wordt duidelijk dat termen als “netto-ontvangers” en “nettobetalers” zeer 
problematisch zijn wanneer ze worden gebruikt in het kader van operationele begrotingssaldo’s, aangezien 
zelfs nettobetalers in bredere zin ook begunstigden zijn van de EU-begroting. 
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De resultaten van operationele begrotingssaldo’s variëren enorm naargelang de 
veronderstellingen: voorbeelden en variaties 

Variaties in de loop der tijd 

Een cruciaal aspect van het operationele begrotingssaldo waaraan geen aandacht wordt besteed, is tijd: de 
statistieken die regelmatig door de Europese Commissie worden gepubliceerd, worden achteraf berekend 
en zijn daarom gebaseerd op echte cijfers. Bij de begrotingsonderhandelingen moeten lidstaten echter 
vertrouwen op ramingen van nationale inkomsten en uitgaven om hun nettosaldo’s te berekenen. Uiteraard 
zullen dergelijke ramingen niet overeenkomen met de daadwerkelijke cijfers, waardoor zij minder geschikt 
zijn voor onderhandelingen vooraf over correctiemechanismen om verwachte onevenwichtigheden te 
compenseren. Dit probleem is tekenend voor een algemene uitdaging: bij het interpreteren van nationale 
operationele begrotingssaldo’s moet voorzichtigheid worden betracht; het zijn boekhoudkundige 
indicatoren en geen maatstaven van nationale kosten, baten of zelfs solidariteit. 

De methode voor het berekenen van het nationale operationele begrotingssaldo is niet rechtlijnig 
en lidstaten hebben er in zekere mate verschillende ideeën over. Aangezien het een kunstmatige indicator 
is van de nationale operationele nettosaldo’s, bestaat er geen ultieme variant van het operationele 
begrotingssaldo en hebben lidstaten de neiging de voorkeur te geven aan een benadering waarin 
hun nationale bijdragen gunstiger uitkomen. Om deze willekeur te illustreren, zullen we verschillende 
varianten van de operationele begrotingssaldo’s van alle lidstaten presenteren en bespreken. 

Allereerst wordt in diagram 3 het operationele begrotingssaldo van elke lidstaat voor 2017 en 2018 
weergegeven, gerangschikt aan de hand van het absolute operationele begrotingssaldo van het land in 
2017, van hoog naar laag. Belangrijk is dat uit het diagram duidelijk wordt dat het operationele 
begrotingssaldo slechts een momentopname is, zelfs wanneer een periode van slechts twee jaar wordt 
geanalyseerd. Variaties leiden onder meer tot een andere rangschikking van de lidstaten, met name wat de 
netto-ontvangers betreft: Hongarije was in 2017 nog de op drie na grootste netto-ontvanger van EU-
fondsen en had slechts een jaar later het op één na hoogste cijfer voor operationele begrotingssaldo’s van 
alle lidstaten. Dergelijke jaarlijkse schommelingen kunnen het gevolg zijn van door de EU gefinancierde 
projecten die in een bepaald jaar wel worden uitgevoerd en in een ander jaar niet, en laten zien hoe lastig 
het is toekomstige cijfers voor operationele begrotingssaldo’s te ramen. 

Diagram 3. Operationele begrotingssaldo’s (milj. EUR, 2017 en 2018) 

 
Bron:  Berekeningen van de auteurs gebaseerd op ibid. 
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Het absolute versus het relatieve perspectief 

Er is nog een aspect dat relevant is voor de prognoses: afhankelijk van het gekozen perspectief – 
operationele begrotingssaldo’s kunnen worden geanalyseerd in absolute termen of in relatieve 
termen, ten opzichte van het bruto nationale inkomen (bni) – kunnen de conclusies drastisch 
verschillen. In diagram 4 is wederom een rangschikking te zien van alle lidstaten op basis van hun absolute 
cijfer voor operationele begrotingssaldo’s in 2017, maar nu worden de operationele begrotingssaldo’s 
weergegeven in verhouding tot het bni. Wanneer we kijken naar het relatieve operationele begrotingssaldo, 
is niet alleen de rangschikking anders in vergelijking met diagram 3, maar verandert ook de omvang van de 
nettobegrotingssaldo’s: de EU-fondsen die de landen die tot de netto-ontvangers behoren in netto termen 
ontvangen, vormen een substantieel percentage van hun bni, maar in de context van het operationele 
begrotingssaldo ligt dit percentage voor nettobetalers veel lager. Daarom heeft het gekozen perspectief 
een enorme impact op het algemene beeld. Vanuit boekhoudkundig oogpunt ontvangt Spanje in absolute 
termen bijvoorbeeld meer EU-fondsen dan Letland, maar staat het hoger in de rangschikking wanneer 
rekening wordt gehouden met de relatieve omvang van de nettobijdragen. 

De bni benadering helpt om de omvang van de operationele begrotingssaldo’s in perspectief te 
plaatsen. Bij lidstaten waarvoor de totale overheidsuitgaven 40% tot 50% van hun bbp vormen, is het 
nettosaldo in vergelijking relatief klein. Zelfs als nettobetalers operationele begrotingssaldo’s willen 
toepassen als zinvolle indicator, kunnen hun “lasten” in werkelijkheid nauwelijks een enorme financiële 
uitdaging worden genoemd. 

Diagram 4. Operationele begrotingssaldo’s (% bni, 2018) 

 
Bron:  Berekeningen van de auteurs gebaseerd op ibid. 

Inclusief/exclusief administratieve uitgaven en traditionele eigen middelen 

In diagram 5 wordt een indruk gegeven van hoe de operationele begrotingssaldo’s eruitzien als er twee 
verschillende berekeningsmethoden worden toegepast. De blauwe staven staan voor nationale cijfers voor 
2018. In het geel wordt het effect van de opname van administratieve uitgaven afgebeeld. Als we 
teruggaan naar de formule voor het operationele begrotingssaldo (zie kader 2), dan betekent dit dat 𝑇𝑇𝐴𝐴𝑀𝑀𝑖𝑖 
en 𝑇𝑇𝐴𝐴𝑀𝑀𝐸𝐸𝐸𝐸 uit de vergelijking worden gehaald. Zoals te zien is in het diagram, heeft de aanpassing de 
grootste gevolgen voor de cijfers voor operationele begrotingssaldo’s van Luxemburg en België. Dit lijkt 
logisch, aangezien er in deze landen veel EU-instellingen zijn gevestigd. Als we de administratieve uitgaven 
van deze instellingen in de berekeningen opnemen, verbetert het operationele begrotingssaldo van beide 
landen en worden zij vanuit boekhoudkundig oogpunt zelfs netto-ontvangers van EU-geld. 

Als tweede alternatief geven de rode staven de nationale operationele begrotingssaldo’s weer 
wanneer traditionele eigen middelen in de berekeningen worden meegenomen. Dit leidt tot een 
stijging van 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖 en 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝐸𝐸𝐸𝐸 (zie kader 2) in verhouding tot de omvang van de traditionele eigen middelen 
die in elk land worden opgebouwd. Aangezien traditionele eigen middelen meestal voortvloeien uit 
gemeenschappelijke, EU-brede douanerechten, vinden deze voorheen niet meegerekende bijdragen aan 
de EU-begroting voornamelijk plaats in de lidstaten waar de meeste uitvoer van buiten de EU de Europese 
markt binnenkomt. Dit gebeurt traditioneel in landen met grote havens als Rotterdam en Antwerpen en dit 
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“Rotterdam-effect” heeft tot gevolg dat Nederland en België het grootste deel van de EU-
douanerechten innen. Als deze inkomsten worden behandeld als nationale bijdragen van deze landen, 
verslechtert deze aanpassing in de berekeningen hun positie in verband met het operationele 
begrotingssaldo bovendien aanzienlijk.  

Diagram 5 Operationele begrotingssaldo’s: alternatieve benaderingen (EUR, 2018) 

 
Bron:  Berekeningen van de auteurs gebaseerd op ibid. 

Beleidsspecifieke operationele begrotingssaldo’s 

Ten slotte kunnen de operationele begrotingssaldo’s worden berekend voor verschillende EU-
beleidsinstrumenten om in puur boekhoudkundige termen te zien hoe lidstaten “profiteren” van 
dergelijke instrumenten. De resultaten in verband met operationele begrotingssaldo’s voor de drie 
belangrijkste beleidsterreinen – concurrentievermogen, cohesie en natuurlijke hulpbronnen – worden in 
diagram 6 weergegeven. Als we maar één beleidsterrein tegelijk willen evalueren, betekent dat 
eenvoudigweg dat we 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖 en 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝐸𝐸𝐸𝐸 zo moeten beperken (zie kader 2) dat alleen fondsen in acht worden 
genomen die via het desbetreffende beleidsinstrument worden toegekend. 

We beginnen met de EU-fondsen ter bevordering van het economisch concurrentievermogen. In diagram 6 
is te zien dat traditionele nettobetalers vaak netto-ontvangers blijken te zijn van EU-fondsen voor 
concurrentievermogen. Wanneer we in de berekening alleen rekening houden met de uitgaven van het 
cohesiebeleid, lijken de resultaten meer op die van een gewone benadering voor operationele 
begrotingssaldo’s. De traditionele netto-ontvangers van EU-geld zijn met name te vinden in Oost-
Europa en hebben aanzienlijke netto-ontvangsten uit de cohesiefondsen. 

Een ander patroon kan worden waargenomen voor het beleidsterrein “natuurlijke hulpbronnen” 
(grotendeels rechtstreekse betalingen via het gemeenschappelijk landbouwbeleid of GLB). Als we dit 
perspectief toepassen, verandert de rol van traditionele netto-ontvangers nauwelijks. Maar Frankrijk, de 
grootste begunstigde van het GLB in absolute termen, is wel een netto-ontvanger van EU-geld op dit 
beleidsterrein. Als we de operationele begrotingssaldo’s berekenen voor individuele EU-
beleidsinstrumenten, wordt derhalve gelijk duidelijk dat de nationale (netto)betalingsprofielen voor 
de verschillende instrumenten erg verschillen. 
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Diagram 6. Operationele begrotingssaldo’s voor verschillende EU-beleidsinstrumenten (EUR, 2018) 

 
Bron:  Berekeningen van de auteurs gebaseerd op ibid. 

Operationele begrotingssaldo’s vooraf ramen 

Een ander methodologisch probleem ontstaat wanneer operationele begrotingssaldo’s worden gebruikt 
voor ramingen (bijv. om de verdelingseffecten van toekomstige EU-uitgaven te beoordelen). Bepaalde 
uitgavenprogramma’s zoals die van het cohesiebeleid hebben vooraf vastgestelde toewijzingen die kunnen 
worden gebruikt om toekomstige operationele begrotingssaldo’s te ramen. Bij het cohesieprogramma is er 
regelmatig sprake van onderbesteding; fondsen die zijn gereserveerd voor bepaalde lidstaten worden dan 
niet volledig gebruikt. Aangezien dit in een aantal van de armere lidstaten een wederkerend patroon was, 
waren de op operationele begrotingssaldo’s gebaseerde prognoses van nettobetalingen voor deze landen 
misleidend. De situatie is nog complexer voor programma’s die geen vooraf bepaald nationaal 
uitgavenkader hebben (bijv. Horizon 2020). Aangezien de toewijzing van deze fondsen is gebaseerd op 
uitmuntendheid op onderzoeksgebied, die wordt beoordeeld aan de hand van competitieve procedures, is 
de hieruit voortvloeiende verdeling van uitgaven over onderzoeksinstellingen in de EU lastig te voorspellen. 
Ook voor nieuw EU-beleid zonder eerdere resultaten is het lastig om ramingen op te stellen.  

Dit probleem met ramingen heeft beleidsimplicaties als overwegingen in verband met operationele 
begrotingssaldo’s van grote invloed zijn op de besluitvorming (bijv. over het nieuwe MFK). Nationale 
vertegenwoordigers geven meestal de voorkeur aan beleid waarvoor het aandeel van hun land in de 
uitgaven betrouwbaar kan worden voorspeld, of zelfs op politiek niveau wordt gegarandeerd. Deze 
tendens heeft tot gevolg dat nieuw beleid of bestaand beleid waarvoor de verdeling van uitgaven minder 
stabiel en voorspelbaar is, op minder steun kan rekenen. Als dit nieuwe beleid een hogere potentiële 
Europese meerwaarde heeft dan het gemakkelijk te voorspellen overdrachtsbeleid voor cohesie en 
het GLB, dan kan deze tendens de gemeenschap bovendien duur komen te staan. 

Waarom besteden lidstaten zo veel aandacht aan nettosaldo’s? 

Gezien de zwakke punten van de operationele begrotingssaldo’s – benadering, is het een mogelijkheid om 
eenvoudigweg geen nettosaldo’s meer te berekenen. Maar het is zeer onwaarschijnlijk dat lidstaten bereid 
zijn af te stappen van het gebruik van operationele begrotingssaldo’s. Lidstaten hebben altijd geprobeerd 
hun nettosaldo’s te berekenen, nog voordat de Europese Commissie deze berekeningen begon te 
publiceren. Het is daarom noodzakelijk inzicht te krijgen in de vraag waarom nettosaldo’s zo 
belangrijk zijn voor lidstaten, en dan vooral de laatste tijd. 

Zoals bij elke onderhandeling gaan partijen op zoek naar eenvoudige maatstaven om te bepalen of zij zullen 
“winnen” of “verliezen” ten opzichte van anderen en ten opzichte van hun uitgangspositie. In EU-
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begrotingsonderhandelingen richten de lidstaten zich op het verbeteren van hun 
nettobegrotingssaldo, aangezien dit een gemakkelijke manier is om in de media en aan stemmers te 
communiceren dat er successen zijn behaald. In dit opzicht is het cruciaal op te merken dat niet al het 
EU-beleid even belangrijk is voor stemmers: cohesie-uitgaven voor de financiering van nieuwe 
infrastructuur of landbouwuitgaven in specifieke sectoren mogen op veel aandacht rekenen in nationale 
kiesdistricten en krijgen daarom erg veel politieke steun. Deze uitgavenposten die veel aandacht krijgen 
vormen een belangrijk element van de nettosaldo’s, aangezien beleid waarvan de baten minder in 
het oog springen (omdat de uitgaven buiten de EU plaatsvinden), meestal niet wordt meegerekend.  
Bovendien is er ook weinig aandacht voor de indirecte baten van EU-uitgaven (bijv. tweede-ronde-effecten 
die mogelijk grensoverschrijdend zijn). Deze argumenten dragen bij aan de voorkeur voor het berekenen 
en gebruiken van operationele saldo’s (zie de briefing “Strategieën om het “juste retour”-denken ten 
aanzien van de EU-begroting te doorbreken”, februari 2020). 

Conclusie 

Uit onze kritische analyse is gebleken dat operationele begrotingssaldo’s indicatoren zijn die een zeer 
beperkte informatiewaarde hebben. Alleen de rekenkundige constructie, met aspecten als de 
wegingsprocedure, zorgt al voor ernstige beperkingen. De operationele begrotingssaldo’s veronderstellen 
per definitie dat de Europese meerwaarde van EU-uitgaven nul is, aangezien de som van de operationele 
begrotingssaldo’s van alle lidstaten altijd nul moet zijn. Operationele begrotingssaldo’s mogen derhalve 
in geen geval worden gebruikt als kompas om de EU-begroting te leiden naar een 
waardevermeerdering voor alle Europese burgers.   
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Bijlage: De geschiedenis van kortingen8 

De politieke vraag naar gegevens over begrotingssaldo’s geeft aan dat men zich zorgen maakt over de 
eerlijkheid van de manier waarop de financiële lasten in de Europese begroting worden verdeeld. Sinds de 
jaren 70 hebben deze punten van zorg geleid tot verschillende ad-hoc- en op formules gebaseerde 
benaderingen om budgettaire onevenwichtigheden te corrigeren die werden gezien als politiek 
onaanvaardbaar. Dit kan worden geïllustreerd aan de hand van een kort overzicht van de geschiedenis van 
het stelsel van eigen middelen en de kortingen daarop (zie diagram 7):  

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 (het algemene plafond voor eigen middelen) 
wordt vastgesteld op 1,15% van het totale bbp van de EEG in 1988 en 1,2% in 1992. Er wordt een nieuwe 
bron van inkomsten ingevoerd om de uitgaven te compenseren als de TEM- en btw-inkomsten 
onvoldoende zijn – een percentage van het bbp van lidstaten. Er wordt een “plafonneringsmechanisme” 
voor btw-bijdragen ingevoerd: de btw-basis van een lidstaat mag niet meer bedragen dan 55% van zijn bbp. 
De lidstaten houden 10% van de geïnde bedragen als inningskosten. De financiering door de lidstaten van 
de korting van het VK wordt niet meer bepaald aan de hand van hun btw-basis, maar van hun bbp. 

1993-1999 (Delors II) Het algemene plafond voor eigen middelen wordt verhoogd van 1,20% in 1993 naar 
1,27% in 1999. Het plafond voor de btw-basis wordt verlaagd naar 50%. Het btw-afdrachtpercentage wordt 
tussen 1995 en 1999 stapsgewijs verlaagd naar 1,0%.  

2000-2006 Naar aanleiding van het besluit van de Europese Raad in Berlijn van 1999 worden de TEM-
inningskosten van 10% verhoogd naar 25%. Het btw-afdrachtpercentage wordt verlaagd naar 0,75% in 2002 
en 0,5% in 2003. Oostenrijk, Duitsland, Nederland en Zweden betalen maar een kwart van de normale kosten 
van de korting van het VK. Het plafond voor eigen middelen wordt gehandhaafd op 1,27% van het bbp, wat 
gelijkstaat aan 1,24% van het bni. Nieuwe lidstaten ontvingen in 2004 een kasstroomfaciliteit in de vorm 
van een forfaitaire som om hun nettobegrotingspositie te verbeteren, evenals andere tijdelijke betalingen. 

2007-2013 Het btw-afdrachtpercentage wordt verlaagd naar 0,3%. Sommige landen ontvangen voor deze 
periode een korting: 0,225% voor Oostenrijk 0,15% voor Duitsland en 0,1% voor Nederland en Zweden. Er 
worden, alleen voor deze periode, bruto jaarlijkse verlagingen van de bni-bijdrage ingevoerd voor 
Nederland (605 miljoen EUR) en Zweden (150 miljoen EUR). Deze brutoverlagingen worden gefinancierd 
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door alle andere lidstaten, met inbegrip van het VK, via hun bni. De baten van het VK uit hoofde van de 
korting worden beperkt tot 10,5 miljard EUR zodat het land bijdraagt aan de financiering van de uitbreiding. 
Wat niet meer wordt meegenomen in de berekening van de korting voor het VK is de waarde van niet-
landbouwuitgaven uit de EU-begroting in de 13 lidstaten die sinds 2004 lid zijn geworden.  

2014-2020 Aan Duitsland, Nederland en Zweden werd voor deze periode een verlaagd btw-
afdrachtpercentage van 0,15% toegekend. Aan Denemarken, Nederland en Zweden werden, alleen voor 
deze periode, brutoverlagingen van hun jaarlijkse bni-bijdrage van respectievelijk 130 miljoen EUR, 
695 miljoen EUR en 185 miljoen EUR (prijzen van 2011) toegekend. De bni-bijdrage van Oostenrijk werd 
verlaagd met 30 miljoen EUR in 2014, 20 miljoen EUR in 2015 en 10 miljoen EUR in 2016. De inningskosten 
voor TEM worden verlaagd naar 20%. Het plafond voor eigen middelen wordt verlaagd van 1,24% naar 
1,23% van het bni. 

Diagram 1. “Ik wil mijn geld terug”: Historisch overzicht van nationale kortingen 

 
Bron: Auteur zelf. 1TEM = Traditionele eigen middelen. 266 % van het verschil tussen het percentage van de bijdrage van het VK aan 
de btw-middelen ten opzichte van andere lidstaten en het aandeel van de EU-begroting dat wordt uitgegeven in het VK. 3AT 
0,225 %, DE 0,15 %, NL en SE 0,10 %. 4Jaarlijkse verlagingen van 130 miljoen EUR voor DK, 695 miljoen EUR voor NL, 185 miljoen EUR 
voor SE. Verlaging van 60 miljoen EUR voor AT in 2014-2016. 
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