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BELANGRIJKSTE CONCLUSIES 

Het is heel misleidend om nettobegrotingssaldo’s als maatstaf te gebruiken voor de aan EU-uitgaven en EU-
lidmaatschap verbonden voordelen. 

Begrotingsbesluiten die op die basis worden genomen, leiden immers tot zwakke beleidsvoering omdat voorrang 
wordt gegeven aan programma’s waarbij middelen naar de lidstaten terugvloeien. Dit “juste retour”-denken’ vormt 
een fundamentele hinderpaal om met de EU-begroting meer Europese meerwaarde te creëren. 

De dieperliggende oorzaak van deze misleidende en nadelige focus op nettosaldo’s is de grote zichtbaarheid en 
politieke aantrekkelijkheid van maatregelen met terugvloei-effect, waarvan de nationale en regionale 
begunstigden gemakkelijk aan te wijzen zijn. Beleidsmaatregelen waarvan de Europese voordelen meer verspreid 
zijn, zonder betalingen aan de lidstaten, krijgen minder beleidsondersteuning en leveren bij verkiezingen minder 
stemmen op.  

In deze briefing worden enkele opties beschreven en besproken die deze nadelige vooringenomenheid misschien 
kunnen verminderen: 

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

− verruimde indicatoren van nationale voordelen; 

− gedifferentieerde communicatiecampagnes; 

− meer begrotingsflexibiliteit om middelen tussen begrotingslijnen te verschuiven; 

− institutionele hervormingen (bijvoorbeeld transnationale partijlijsten voor het Europees 
Parlement) of een inperking van het nationale vetorecht wat betreft de begroting; 

− nieuwe eigen middelen (bijvoorbeeld echte EU-belastingen); 

− een “algemeen correctiemechanisme” gebaseerd op vooraf vastgestelde nettosaldo’s; 

− gedifferentieerde medefinancieringspercentages. 

Deze briefing komt tot de slotsom dat, hoewel iedere optie op zich specifieke zwaktes vertoont, een combinatie 
van maatregelen de schadelijke obsessie met het “juste retour”-denken zou kunnen afzwakken, dat voor de EU een 
fundamentele hinderpaal vormt om haar ambitieuze Europese doelstellingen te bereiken.  
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Problematische focus op nettosaldo’s bij de begroting 

Het nettobegrotingssaldo, waarbij de financiële bijdrage van een lidstaat aan de EU-begroting simpelweg 
wordt vergeleken met het bedrag dat de betrokken lidstaat teruggestort krijgt, is als indicator uiterst 
misleidend. Dergelijke indicatoren bieden immers te weinig informatie over de uitgebreide voordelen die 
een lidstaat uit de EU-begroting haalt, en al helemaal niet over de globale voordelen van het EU-
lidmaatschap.  

Nettobegrotingssaldo’s leveren misleidende indicatoren voor begrotingsvoordelen op (zie briefing 
“Waarom operationele nettosaldo’s een vertekend beeld geven van het voordeel dat een lidstaat haalt uit 
de EU-begroting”). Naast de diverse andere tekortkomingen die zij vertonen, houden zij ook geen rekening 
met de positieve impact van EU-uitgaven buiten de Unie (bijvoorbeeld ontwikkeling, migratie), noch met 
de eventuele kostenbesparingen op nationaal niveau dankzij de dienstverlening door de EU en de Europese 
meerwaarde (bijv. bij handelsbeleid), en negeren zij dat de EU-uitgaven gunstige grensoverschrijdende 
gevolgen kunnen hebben die verder reiken dan alleen de ontvangende lidstaat (bijvoorbeeld succesvolle 
milieu- of klimaatmaatregelen, technologische innovaties dankzij door de EU gefinancierd onderzoek). 

Het nettobegrotingssaldo geeft een totaal verkeerd beeld van de voordelen van het EU-
lidmaatschap (zie briefing “De voordelen van het EU-lidmaatschap zijn niet af te meten aan de hand van 
operationele nettosaldo’s”): Belangrijke gunstige aspecten van het EU-lidmaatschap zijn niet in geld uit te 
drukken, maar zijn van immens belang voor het maatschappelijk en economisch welzijn van de burgers. 
Hiertoe behoren de vrijheid om zelf het land te kiezen waar men wil wonen, de ondersteuning van de 
democratie en de rechtsstaat, en de vaststelling van bindende normen voor levensmiddelen, gezondheid 
en het milieu. Bovendien komt de interne markt de economische groei en de werkgelegenheid in de Unie 
ten goede. 

Indien politieke beslissingen op basis van gebrekkige indicatoren worden genomen, leiden zij tot 
slechte beleidskeuzes. Dat is precies de reden waarom de obsessie met nettosaldo’s “verderfelijk” is 
genoemd.1 De obsessie met nettosaldo’s heeft een vernietigend effect op elke rationele beschouwing over 
de EU-begroting en de herschikking van de begroting in de richting van beleidsmaatregelen die reële 
Europese meerwaarde creëren. Mogelijke negatieve gevolgen zijn: 

− EU-beleidsmaatregelen worden louter gekozen omdat zij financiële middelen naar de lidstaten 
doen stromen, los van hun bijdrage aan de beleidsdoelstellingen van de EU. Deze enge visie 
vormt dus een ernstige belemmering voor elk begrotingsbeleid waarbij EU-middelen buiten de 
EU worden besteed die toch een aanzienlijk politiek en economisch rendement opleveren voor 
de lidstaten (bijv. succesvol migratiebeheer, ontwikkelingshulp, extern beleid). 

− Door de sterke gerichtheid op nettosaldo’s en de exclusieve focus op geldstromen naar eigen 
land is er minder ambitie om zorgvuldig te beoordelen in welke mate de EU-uitgaven hun 
doelstellingen echt bereiken en een Europese meerwaarde creëren.  

− Door “juste retour”-overwegingen wordt geen rekening gehouden met de schaalvoordelen 
van uitgaven op EU-niveau (bijvoorbeeld kostenbesparingen voor de lidstaten door efficiëntere 
beleidsvoering op Unieniveau), omdat deze besparingen niet als terugvloeiingen zichtbaar zijn. 

− Uitgavencategorieën waarbij vooraf onzekerheid bestaat over de effectieve verdeling van de 
middelen over de lidstaten (bijvoorbeeld concurrerende toewijzing van financiële middelen voor 
onderzoek op basis van uitmuntendheidscriteria), komen door deze nauwe visie in de 
verdrukking. Dit geldt in het bijzonder voor nieuwe uitgavenprioriteiten, omdat men geen 
ervaring heeft met de effectieve toewijzing van uitgaven aan de verschillende lidstaten. 

− Door de gerichtheid op nettosaldo’s hebben beleidsmakers geen oog voor beleidsmaatregelen 
waarvan de voordelen niet in geld kunnen worden uitgedrukt of niet kwantificeerbaar zijn. 
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Hoewel de fundamentele argumenten tegen de nauwe focus op “juste retour” en nettosaldo’s al jarenlang 
bekend zijn, blijkt in de praktijk weinig vooruitgang te zijn geboekt in het doorbreken ervan. Er zijn al 
meerdere strategieën geopperd om die visie te verruimen; zij richten zich op verschillende triggers en zijn 
vaak controversieel. In deze briefing wordt samengevat wat zij inhouden, welke redenering erachter zit en 
wat belangrijke voor- en nadelen ervan zijn. Eerst wordt kort herhaald waar dat nettosaldo-denken vandaan 
komt, gevolgd door een beknopte bespreking van mogelijke triggers om het te doorbreken. 

Aard van de nauwe visie 

De obsessie met nettosaldo’s bij politici, media en burgers dateert minstens van de Europese Raad in 1984 
in Fontainebleau toen Margaret Thatcher de beroemde woorden sprak “Ik wil mijn geld terug”. Zij vormden 
het startsein voor allerlei kortingen op de afdrachten aan de begroting (zie briefing “De voordelen van het 
EU-lidmaatschap zijn niet af te meten aan de hand van operationele nettosaldo’s”). Er zijn veel redenen 
waarom de simplistische visie op de voordelen van de EU-begroting in de hele Unie zo populair is geweest. 
Nettosaldo’s zijn gemakkelijker te berekenen dan meer verfijnde indicatoren voor de aan de EU verbonden 
voordelen. Het is voor de media ook makkelijker om erover te communiceren. Dit alles duidt erop dat de 
diepliggende oorzaak van de vertekende perceptie van de aan de EU-uitgaven verbonden voordelen 
te maken heeft met de hoge zichtbaarheid van de EU-kosten voor de lidstaten. 

Met het cohesiebeleid en het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) wordt de begroting nog steeds 
gedomineerd door twee soorten uitgaven met een hoge visibiliteit voor de ontvangende lidstaten, regio’s, 
ondernemingen en landbouwers. Vanuit het standpunt van de ontvangers lijkt de exclusieve focus op 
terugvloei-effecten logisch. Andere soorten uitgaven die beduidend meer Europese meerwaarde 
kunnen creëren voor een grotere groep Europese burgers, leiden niet tot terugvloeiingen die direct 
ten goede komen aan specifieke doelgroepen binnen de EU (bijvoorbeeld succesvol 
ontwikkelingsbeleid, grensbewaking; zie figuur 1). Dergelijke Europese publieke goederen leveren 
doorgaans ruimer verspreide voordelen op voor alle Europeanen en kunnen daarom quasi onopgemerkt 
blijven. 

Politici die in hun nationale of regionale kiesdistricten herkozen willen worden, kunnen niet anders 
dan deze verschillen in zichtbaarheid te benutten en zullen vaak lobbyen voor beleidsmaatregelen 
met terugvloei-effect naar de lidstaten. Daarnaast worden zij geprikkeld om het nut van de EU-begroting 
te beoordelen door hun nationale afdrachten te vergelijken met deze politiek interessante terugvloeiingen 
(m.a.w. de nettosaldo-visie).  
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Figuur 1. Verschil in zichtbaarheid van uitgaven  

 

Afschaffing van de publicatie van operationele nettosaldo’s 

Een schijnbaar evidente eerste optie om de nauwe visie te doorbreken, is de operationele 
nettosaldo’s niet meer mee te delen, zoals nu gebeurt in de financiële jaarverslagen van de Europese 
Commissie. Niet alleen vertonen de operationele begrotingssaldo’s ontwerpfouten, na de brexit houdt de 
Britse korting op te bestaan en wordt het dus technisch overbodig om ze nog te berekenen. In haar 
discussienota over de toekomst van de EU-financiën heeft de Europese Commissie afschaffing van 
rapportage als een mogelijke oplossing geopperd.2  

In sommige tegenargumenten wordt echter betwijfeld of afschaffing wel een overtuigende oplossing is: 

− Informatie over nationale afdrachten en uitgaventoewijzingen achterhouden, gaat immers in 
tegen het beginsel van een transparante EU-begroting. Het valt te betwijfelen of het 
achterhouden van informatie als verweer tegen de populistische misinterpretatie van die 
informatie legitiem is. 

− Nettosaldo’s zijn niet volledig zinloos. Sommige verdelingseffecten van de EU-begroting 
eerbiedigen simpelweg het solidariteitsbeginsel. Cohesiemiddelen gaan bijvoorbeeld naar 
armere landen en regio’s. Evenzo nemen de nationale afdrachten toe naarmate het bruto 
nationaal inkomen (bni) stijgt. De EU heeft geen enkele reden om die herverdeling te verhullen, 
waarover de lidstaten unaniem beslissen. Zij is een uiting van het beginsel van Europese 
solidariteit of is het resultaat van deals waarbij de lidstaten die nadeel ondervinden bij het 
integratieproces, compensatie krijgen in het belang van alle lidstaten. 

− Indien de officiële rapportage over de operationele nettosaldo’s wordt afgeschaft, kunnen 
andere organisaties (bijvoorbeeld media, politieke partijen, belangengroepen) deze rol 
overnemen en nettosaldo’s berekenen waarvan de kwaliteit en conceptuele fundamenten 
nog minder geloofwaardig zijn. Een belangrijk voordeel van de officiële EU-rapportage is dat 
de publicatie altijd kan worden gecombineerd met een lijst van voorbehouden om misverstanden 
tot een minimum te beperken.3 
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Ruimere en zinvollere indicatoren 

Als alternatief voor de afschaffing van rapportage kan een ruimere indicator worden ontwikkeld 
waarin de Europese meerwaarde door de EU-uitgaven minstens ten dele wordt weerspiegeld. 
Conceptueel gezien is dat vrij eenvoudig (zie kader 1):4 de nulsomspellogica van de operationele saldo’s 
wordt vervangen door een positieve-sombenadering. Er moet echter worden benadrukt dat zelfs met deze 
“verruimde nettosaldo’s” de nettovoordelen verbonden aan de EU-begroting en het EU-lidmaatschap niet 
volledig kunnen worden gemeten, omdat zij geen rekening houden met de grensoverschrijdende effecten 
van EU-uitgaven en evenmin oog hebben voor de huidige economische last ten gevolge van de afdrachten 
van eigen middelen (economische werking).5 

Naast het feit dat zelfs een gewijzigde indicator beperkte informatie biedt over de globale voordelen 
verbonden aan de EU-uitgaven,  kunnen zich ook bijkomende uitdagingen voordoen: 

− Verruimde indicatoren hangen in zekere mate af van ramingen. Bijvoorbeeld, ramingen van 
voordelen verbonden aan de interne markt of nationale kostenbesparingen dankzij EU-beleid 
kunnen alleen betrouwbaarheidsintervallen voor de omvang van het “reële” effect bieden. 
Daarnaast is er altijd methodologische onenigheid over de mate waarin een bepaald model (en 
bepaalde onderzoekers) geloofwaardige resultaten bieden. Bijgevolg worden gegevens over 
meetbare betalingen dan gecombineerd met gegevens van een heel andere orde. 

− Er zou zich een specifiek geloofwaardigheidsprobleem voordoen indien de Europese 
instellingen deze verruimde indicatoren zelf zouden berekenen. Instellingen zoals de 
Europese Commissie hebben er uiteraard baat bij dat wordt aangetoond dat de EU-uitgaven 
positieve effecten opleveren. Dit zou de berekeningen kunnen beïnvloeden of minstens de 
geloofwaardigheid ervan aantasten. Daarom moeten de berekeningen worden toevertrouwd aan 
instellingen en deskundigen van wie het aannemelijker is dat zij onbevooroordeeld te werk zullen 
gaan (bijvoorbeeld de Europese Rekenkamer, het Europees Begrotingscomité).6 

 

Kader 1. Verruimde nettosaldo’s 

Conceptueel gezien omvat een ruimer saldo ook andere voordelen verbonden aan EU-uitgaven dan 
alleen de meetbare terugvloeibedragen. Een voorbeeld daarvan zijn schaalvoordelen voor de lidstaat 
wanneer de EU een bepaalde dienst goedkoper kan verlenen dan de afzonderlijke lidstaten. Eén soort 
nationaal rendement dat uit de EU-uitgaven voortvloeit, zijn in dit geval de gelijkwaardige kosten van een 
lidstaat. Dat is het bedrag dat een lidstaat zou moeten besteden indien de EU op een bepaald terrein geen 
actie zou ondernemen. Gelijkwaardige kosten zijn bijvoorbeeld wat het Verenigd Koninkrijk besteedt aan 
de ontwikkeling van een nieuw Ministerie van Internationale Handel, aangezien het Britse handelsbeleid 
niet meer wordt vertegenwoordigd door de Europese Commissie. Dit ruimer saldo kan als volgt worden 
berekend: 

Verruimd nettosaldo van een lidstaati = 

directe terugvloeiingen naar de lidstaati + gelijkwaardige kosten van de lidstaat – de afdrachten van 
eigen middelen door de lidstaati. 

Bron: Heinemann, Friedrich (2011), “European Added Value for the EU Budget” in Daniel Tarschys (red.), The EU Budget: What 
Should Go In? What Should Go Out?, Stockholm: Zweeds instituut voor Europese beleidsstudies, blz. 58-73. 

https://www.zew.de/en/publikationen/european-added-value-for-the-eu-budget/?cHash=c436139205e81dcfb9aa5eeccafecc06
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Grotere zichtbaarheid voor de Europese voordelen van EU-uitgaven 

Aangezien misvattingen en onwetendheid over de minder zichtbare voordelen van de EU-uitgaven aan de 
basis liggen van het “juste retour”-denken, is het een voor de hand liggende strategie om die desinformatie 
te bestrijden met nauwkeurig gerichte communicatie. In de logica van de voorgaande argumenten 
kunnen deze inspanningen in de eerste plaats worden gericht op beleidsmaatregelen die het nadeel 
hebben weinig zichtbaar te zijn voor EU-burgers. 

Er valt bijvoorbeeld veel voor te zeggen om in de communicatiecampagnes van de Unie in de eerste 
plaats aandacht te besteden aan programma’s waarbij de Europese voordelen voortvloeien uit 
uitgaven buiten de Unie (bijvoorbeeld ontwikkelingshulp), of binnen de Unie maar met wijd verspreide 
voordelen (bijvoorbeeld milieuprogramma’s). Omgekeerd betekent dit minder communiceren over de 
directe effecten van het cohesiebeleid of het GLB op de ontvangers, aangezien dat sowieso al als positief 
wordt gezien. 

Daarnaast moet in informatiecampagnes worden geprobeerd om met name het verborgen gedeelte 
van de voordelen van Europa in de kijker te zetten (bijvoorbeeld grensoverschrijdende effecten van de 
uitgaven) of de Europese meerwaarde verbonden aan Europese schaalvoordelen. 
Communicatiemaatregelen kunnen bijvoorbeeld helpen verduidelijken hoe EU-financiering van onderzoek 
tot octrooien heeft geleid die overal in de EU worden gebruikt, hoe het financieringsinstrument van de 
Connecting Europe-faciliteit vervoersnetwerken tot stand heeft gebracht die door toeristen en 
zakenmensen uit de EU bij hun reizen door Europa worden gebruikt, of hoe het mondiaal 
satellietnavigatiesysteem Galileo de mobiliteit in heel Europa kan bevorderen. 

Uiteraard zullen dergelijke gedifferentieerde communicatie-inspanningen op weerstand botsen van wie 
belang heeft bij het traditionele beleid, zoals de ontvangers, maar ook overheidsinstanties op nationaal 
en Europees niveau. Bovendien is het moeilijk te beslissen naar welke beleidsmaatregelen en programma’s 
die communicatieaandacht moet gaan.  

 

Begrotingsflexibiliteit 

In de regel is de verdeling van de begrotingsmiddelen over de verschillende uitgavencategorieën in het 
meerjarig financieel kader (MFK) niet flexibel. Aan het cohesiebeleid toegewezen middelen worden 
bijvoorbeeld daaraan voorbehouden en mogen voor niets anders worden gebruikt, zelfs niet bij 
onderbesteding en de ontbinding van verbintenissen voor fondsen. De behoefte aan meer flexibiliteit 
tussen de verschillende beleidsterreinen komt ook aan bod in de lopende onderhandelingen over het MFK. 
Meer flexibiliteit om ongebruikte middelen van het GLB en het cohesiebeleid te besteden aan nieuwe 
beleidsprioriteiten met een groot potentieel om Europese meerwaarde te creëren, kan interessant 
zijn. Het feit dat het voor nationale spelers van groot belang is de vaste garantie te hebben dat een bepaald 
deel van de uitgaven naar hun lidstaat gaat, vormt echter het grootste politieke struikelblok voor een 
dergelijke hervorming. 
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Institutionele hervormingen die 
beleidsmakers Europeser doen denken 

Een heel andere strategie om de 
nettosaldobenadering aan te pakken, bestaat erin 
politieke actoren te versterken die er voordeel bij 
hebben veeleer een Europese visie dan een nauwe 
nationale of lokale visie te hanteren. De recente 
debatten over transnationale partijlijsten voor het 
Europees Parlement en de afschaffing van het 
nationale vetorecht bij begrotingsbesluiten zijn 
goede voorbeelden hiervan.  

Het eerste idee, van transnationale partijlijsten 
bij de Europese verkiezingen, is ter sprake 
gekomen bij de debatten in het Europees 
Parlement over de invulling van de 
vrijgekomen Britse zetels na de brexit. 7 Het 
besluit hierover omvat diverse compromissen. Een 
dergelijke innovatie houdt voor het 
begrotingsbeleid een belangrijk voordeel in. Om 
verkozen te worden, moeten kandidaten op zulke 
lijsten de steun krijgen van kiezers uit een kritiek 
aantal EU-lidstaten en moeten zij dus thema’s 
aanpakken die voor de meeste kiezers belangrijk 
zijn. Transnationale lijsten kunnen dus een 
meer op Europa gerichte visie bevorderen.  
Indien kandidaten in hun communicatie alleen 
aandacht hebben voor landspecifieke nationale 
thema’s, maken zij weinig kans om verkozen te worden. EP-leden die op deze lijsten worden verkozen, zullen 
dus waarschijnlijk meer openstaan voor Europese publieke goederen en minder geneigd zijn een nauwe 
nationale of nettosaldobenadering te hanteren (zie tabel 1). 

Een niet te verwaarlozen bezwaar tegen transnationale lijsten houdt verband met hun mogelijke impact 
op het machtsevenwicht tussen de grote en de kleine lidstaten. Dergelijke lijsten kunnen leiden tot een 
oververtegenwoordiging van de grote lidstaten, aangezien hun politici de waarnemingsdrempel bij een 
kritische massa van kiezers gemakkelijker kunnen overschrijden dan politici van kleinere landen.8  

De tweede institutionele hervorming die een meer Europese benadering in de hand kan werken, is 
de Raad bij meerderheid over het MFK te laten beslissen en de eis uit artikel 312 VWEU te schrappen 
dat hierover met eenparigheid van stemmen moet worden beslist. Een dergelijke hervorming zou een 
einde maken aan het nationale vetorecht dat geregeld wordt gebruikt om beleidsmaatregelen met 
terugvloei-effecten te beschermen, die heel belangrijk zijn voor sommige landen. De kans dat dit gebeurt, 
is echter heel klein omdat de lidstaten hun vetorecht als onmisbaar beschouwen gezien de verstrekkende 
implicaties van het MFK voor de afdrachten en EU-uitgaven.  

Innovaties aan inkomstenzijde: nieuwe eigen middelen 

Wellicht het bekendste en oudste voorstel om het “juste retour”-denken te doorbreken, heeft te maken met 
de inkomstenzijde van de Europese begroting. Bij dit populaire idee wordt ervan uitgegaan dat nieuwe 
echte eigen middelen (bijvoorbeeld een EU-belasting) betere drijfveren zullen creëren. In het huidige stelsel 

Tabel 1. Transnationale lijsten: een ander 
perspectief 

 

EP-lid met 
plaatselijk 

kiesdistrict in één 
lidstaat 

EP-lid verkozen op 
een transnationale 

partijlijst 

Voorwaarden 
voor 
herverkiezing 

Meerderheid in 
het plaatselijk 
kiesdistrict van 
één specifieke 
lidstaat 

Voldoende groot 
stemmenaandeel 
voor de respectieve 
partijlijst in de EU27 

Programmaf
ocus 

Beleidsmaatregele
n die ten goede 
komen aan 
plaatselijke kiezers 
in de lidstaat 

Beleidsmaatregelen 
die aantrekkelijk zijn 
voor grotere groepen 
kiezers in de hele 
EU27 

Begrotingsfo
cus 

Uitgaven met 
lokale focus, 
waarvoor het 
eigen kiesdistrict 
in aanmerking 
komt 

Uitgavenprogramma’
s die in het voordeel 
zijn van regionaal 
grotere groepen van 
de EU-bevolking 

Bron: Heinemann, Friedrich (2016), “Strategies for a European EU 
Budget” in Thiess Büttner en Michael Thöne (red.), “The Future of 
EU-Finances”, Keulen: FiFO Institute for Public Economics, 
blz. 95-112. 

 

 

https://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/selected-readings/02-DOC-COMM-FutureEUFinances-FIFO-Jan2016.pdf
https://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/selected-readings/02-DOC-COMM-FutureEUFinances-FIFO-Jan2016.pdf
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van eigen middelen moeten de lidstaten afdrachten (met name de op het bni en de btw gebaseerde eigen 
middelen) uit hun nationale belastinginkomsten financieren. Met een echte EU-belasting wordt de 
Europese begroting rechtstreeks door de belastingbetalers gefinancierd en komt ze niet ten laste van de 
nationale begrotingen. Sommigen stellen dat in deze nieuwe configuratie de nationale regeringen deze 
Europese inkomsten niet meer als “van hen” zullen zien en zich daarom minder druk zullen maken 
over de manier waarop ze worden besteed. 9   

In het controversiële debat over de nieuwe eigen middelen worden door beide kampen veel inhoudelijke 
argumenten aangevoerd. Voorstanders ervan voeren bijvoorbeeld aan dat een nieuwe EU-belasting die 
duidelijk is voor de Europese belastingbetalers, de budgettaire verantwoordingsplicht van de Europese 
beleidsmakers zal aanscherpen. Daarnaast kunnen bepaalde soorten nieuwe EU-belastingen op zich een 
meerwaarde betekenen indien zij bijvoorbeeld de vorm aannemen van pigouviaanse belastingen om 
milieudoelstellingen sneller te bereiken (bijvoorbeeld een Europese koolstofbelasting).10 In 
tegenargumenten wordt gewezen op de kracht van het status-quo betreffende de op het bni gebaseerde 
middelen, die algemeen genomen transparant, eerlijk en administratief doeltreffend worden geacht.11 

Bij nadere beschouwing van dit brede debat rijst echter de vraag hoe een innovatie aan inkomstenzijde 
ervoor kan zorgen dat de voordelen verbonden aan de Europese begroting daadwerkelijk ruimer 
worden bekeken. Het is niet zo dat nieuwe eigen middelen een einde zullen maken aan alle disputen over 
eerlijke lastenverdeling. De middelen voor de EU-begroting zullen niet meer uit de nationale 
belastinginkomsten komen, maar in plaats daarvan rechtstreeks van de belastingbetalers. De van de 
belastingbetalers in de verschillende lidstaten (gezinnen, ondernemingen, spaarders) afkomstige 
inkomsten blijven bij veel soorten EU-belasting kwantificeerbaar (bijvoorbeeld een eventuele CO 2-
belasting, belasting op financiële transacties). Bovendien zal lastenverdeling een punt van aandacht blijven 
voor kiezers en/of belastingbetalers. Er kan dus gemakkelijk een nieuw soort nettosaldo worden berekend, 
dat tot nieuwe polemieken kan leiden. Een Europese koolstofbelasting die de op het bni gebaseerde eigen 
middelen gedeeltelijk vervangt, zou de financieringslast verschuiven van rijkere lidstaten in West- en Noord-
Europa naar lidstaten in Centraal- en Zuid-Europa waar meer fossiele brandstoffen worden gebruikt. Dit zal 
zeker nieuwe conflicten creëren, ook al stroomt het geld niet meer van de nationale begrotingen naar de 
EU-begroting, maar komt het rechtstreeks van de energiegebruikers. 

Zelfs al kunnen inkomsten worden gecreëerd die niet betekenisvol aan de verschillende lidstaten kunnen 
worden toegewezen, dan nog kan een nieuwe inkomstenbron weinig veranderen aan de drijfveren aan 
uitgavenzijde. Zelfs een nieuw soort inkomsten waarvan de last per lidstaat niet kan worden berekend, zal 
de zichtbaarheid en politieke aantrekkingskracht van maatregelen met terugvloei-effect (bijvoorbeeld GLB, 
cohesiebeleid) ten opzichte van EU-uitgaven met meer verspreide en minder zichtbare voordelen niet 
verminderen. De politieke handicap van externe Europese uitgaven is dat zij weinig zichtbaar zijn 
voor de nationale kiezers, politici en media in de lidstaten in vergelijking met betalingen aan boeren. 
Een nieuwe inkomstenbron zal weinig veranderen aan deze asymmetrische perceptie. Hoewel er 
momenteel een algemeen debat over nieuwe eigen middelen aan de gang is, lijkt het erop dat zij weinig 
zullen kunnen veranderen aan de nationale focus op terugvloeiingen uit de begroting. 

In figuur 2 wordt de financiering van de EU-begroting bij een status-quo van de op het bni gebaseerde eigen 
middelen vergeleken met een eventueel nieuw stelsel waarbij belastingbetalers rechtstreeks bijdragen aan 
de Europese begroting door middel van een EU-belasting (bijvoorbeeld een CO 2-belasting). Een nieuwe EU-
belasting zal geen einde maken aan het fundamentele probleem van de ongelijke zichtbaarheid van 
plaatselijke uitgavenprogramma’s enerzijds en Europese publieke goederen anderzijds. 
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Status-quo van de op het bni gebaseerde eigen 

middelen 

− Belastingen betaald aan de lidstaten 

− Lidstaten dragen eigen middelen af 
aan de EU-begroting 

− Verschil in politiek belang tussen 
plaatselijke en Europese publieke 
goederen die vanuit de EU-
begroting worden gefinancierd 

− Nationale regeringen (en burgers) 
vergelijken het nut van EU-projecten 
met de kosten, waarbij hun voorkeur 
uitgaat naar plaatselijke goederen 

 

Stelsel met een nieuwe EU-belasting 

 

− Belastingen rechtstreeks gestort in de 
EU-begroting 

− Nationale begrotingen worden niet meer 
gebruikt voor een overdracht van 
middelen 

− Verschil in politiek belang tussen 
plaatselijke en Europese publieke 
goederen die vanuit de EU-begroting 
worden gefinancierd 

− Burgers vergelijken het nut van EU-
projecten met de kosten, waarbij hun 
voorkeur uitgaat naar plaatselijke 
goederen 

 

Figuur 2: Financiële stromen bij op het bni gebaseerde eigen middelen en een nieuwe echte EU-
belasting 

 

GNI = Bruto nationaal inkomen eigen middele; New EU Tax = Nieuwe EU Belastingen 

Innovaties aan inkomstenzijde: een algemeen correctiemechanisme 

De Europese Commissie heeft in het verleden voorgesteld om een “algemeen correctiemechanisme” (ACM) 
in te voeren.12 In de wetenschappelijke literatuur worden vergelijkbare modellen aanbevolen als 
doelgerichte tegenmaatregel tegen de nettosaldo-visie op de EU-uitgaven.13 In tegenstelling tot de Britse 
korting, die is afgestemd op de behoeften van een enkele lidstaat, wordt bij het algemene 
correctiemechanisme geen enkele lidstaat bevoordeeld. Hoewel diverse modellen mogelijk zijn, volgen ze 
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allemaal eenzelfde achterliggende gedachte: de link verbreken tussen de beslissing door de lidstaten over 
de lastenverdeling en beslissingen over de aanwending van de begroting. 

Een algemeen correctiemechanisme (ACM) kan worden gebaseerd op “vooraf vastgestelde 
nettosaldo’s” (zie Figuur 3) waarbij per lidstaat een beoogd nettosaldo (TNB) wordt vastgesteld. Die 
beoogde waarden zijn het resultaat van een politieke beslissing en hangen normaliter af van de 
inkomensniveaus. Bijgevolg is het met behulp van een onderling aanvaarde formule perfect mogelijk om 
een grotere last bij de rijkere lidstaten te leggen, met positieve nettosaldo’s voor de arme en negatieve 
nettosaldo’s voor de rijke landen. Hoe het mechanisme er ook uitziet, het belangrijkste kenmerk van het 
algemene correctiemechanisme (ACM) is dat de structuur van de EU-uitgaven de effectieve 
lastenverdeling tussen de lidstaten niet meer zou bepalen. Indien de nettolast boven of onder het 
beoogde nettosaldo (TNB) blijkt te liggen, treedt het algemeen correctiemechanisme in werking en worden 
er correctiebetalingen tussen landen uitgevoerd om de beoogde nettosaldo’s (TNBs) te bereiken. 

Figuur 3. Algemeen correctiemechanisme met vooraf vastgestelde nettosaldo’s 

 

OBB = Operationeel nettosaldo; Income per capita = Inkomen per capita; MS Member State = Lidstaat 

De voorstanders van deze benadering voeren aan dat dit mechanisme betere drijfveren zal bieden. Het 
fiscaal eigenbelang van de lidstaten om ervoor te zorgen dat EU-uitgaven zo veel mogelijk op hun 
eigen grondgebied gebeuren, en de drang om een bepaalde beleidsmaatregel door te drukken louter 
omdat hij een aanzienlijk bedrag doet terugvloeien naar het eigen land, verdwijnen. Met vooraf 
vastgestelde nettosaldo’s is er een impliciete belasting van 100 % op bijkomende terugvloeiingen uit een 
groter deel van de toewijzingen.14 Een dergelijke ontkoppelingsstrategie kan het pad effenen om op een 
meer rationele manier te gaan nadenken over het soort EU-uitgaven dat de grootste Europese meerwaarde 
creëert.  

Een algemeen correctiemechanisme (ACM) kan ook een mogelijkheid vormen om nieuwe 
verdelingsconflicten op te lossen ten gevolge van nieuwe ambitieuze eigen middelen die veel 
inkomsten genereren, zoals een Europese koolstofbelasting, en zelfs disproportioneel veel in lidstaten waar 
veel fossiele brandstoffen worden gebruikt. Een nieuw systeem van algemene kortingen kan ervoor zorgen 
dat de getroffen landen ermee akkoord gaan. Het compenseert veeleer brutobijdragen dan nettobijdragen 
en geldt ongeacht het niveau van uitgaven door de EU in een lidstaat. Die kortingen kunnen worden 
gekoppeld aan investeringen in nieuwe sectoren die geen banden hebben met de sector die wordt belast. 
Polen bijvoorbeeld zou een hoge prijs betalen indien een koolstofbelasting wordt ingevoerd. Polen kan 
daarop een korting krijgen op voorwaarde dat het bedrag opnieuw wordt geïnvesteerd in sectoren die geen 
banden hebben met de kolensector. 
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Een essentieel argument tegen algemene correctiemechanismen (ACM) die de nettosaldo’s 
corrigeren, is dat ze gebaseerd zijn op een concept van lastenverdeling dat veel vragen doet rijzen. 
Aangezien een nettosaldo een sterk vervormde indicator is van het aan de EU-begroting verbonden 
nationale voordeel, kan het ook een slechte maatstaf zijn voor betekenisvolle correcties. Bovendien hebben 
bepaalde elementen langs uitgavenzijde – in de eerste plaats het cohesiebeleid – een expliciet herverdelend 
aspect. Dit beleid is opgezet om solidariteit te creëren of als onderdeel van een strategie om lidstaten te 
compenseren voor specifieke (relatieve) nadelen van het integratieproces. Het kan problematisch zijn om 
dit soort doelbewuste herverdeling te neutraliseren. Tot slot, is een algemeen correctiemechanisme 
nauwkeurig omschrijven een allesbehalve triviale aangelegenheid en moet het systeem voldoende 
wezenlijke mathematische complexiteit hebben, wat de transparantie van de begroting niet bevordert. 

Aanpassing van de nationale medefinancieringspercentages om maatregelen met 
terugvloei-effect minder aantrekkelijk te maken 

Een idee dat minder ambitieus is dan het algemene correctiemechanisme, maar een vergelijkbaar oogmerk 
heeft, is de nationale medefinancieringspercentages aanpassen om maatregelen met terugvloei-
effect minder aantrekkelijk te maken. De nationale medefinancieringspercentages voor rechtstreekse 
GLB-betalingen aan boeren zijn bijvoorbeeld momenteel gelijk aan nul. Hierdoor is de eerste pijler van het 
GLB (die deze rechtstreekse betalingen financiert) een heel aantrekkelijk instrument om geld naar de 
lidstaten te sluizen, ongeacht hoe groot het scepticisme of dit werkelijk bijdraagt aan een Europese 
doelstelling. De invoering van nationale medefinanciering voor rechtstreekse betalingen zou de 
budgettaire aantrekkingskracht van dit dure beleid vanuit het oogpunt van de lidstaten doen dalen. 

Dankzij deze meer algemene aanpak kunnen alle medefinancieringspercentages voor alle soorten 
uitgavenprogramma’s van de EU opnieuw worden beoordeeld op basis van het criterium van het 
Europese voordeel van het desbetreffende programma. Als algemeen beginsel kunnen 
beleidsmaatregelen die waarschijnlijk geringe grensoverschrijdende effecten en weinig Europese 
meerwaarde zullen hebben, hoge nationale medefinancieringspercentages krijgen, en omgekeerd. 

Het fundamentele dilemma voor het succes van een dergelijke aanpak is dat hiervoor overeenstemming 
moet worden bereikt over de relatieve prestaties van EU-beleidsmaatregelen. In de politieke realiteit 
zullen nationaal en institutioneel eigenbelang een grote impact hebben op de officiële beoordelingen van 
het succes van een bepaald beleidsinstrument.  

Conclusie 

Er bestaat geen wondermiddel om de focus van beleidsmakers, media en kiezers op nettosaldo’s te 
doorbreken. In deze briefing zijn enkele heel verschillende opties geschetst. Sommige ervan – vooraf 
vastgestelde nettosaldo’s, aangepaste medefinancieringspercentages, nieuwe eigen middelen – richten 
zich op de budgettaire drijfveren van nationale actoren. Andere – gedifferentieerde communicatie, ruimere 
voordeelindicatoren – pakken het probleem van het verschil in zichtbaarheid tussen de verschillende EU-
beleidsmaatregelen rechtstreeks aan. Modellen zoals transnationale partijlijsten voor het Europees 
Parlement tot slot werpen vergaande institutionele vragen op. Daarom moet daarover zorgvuldig worden 
nagedacht. Een combinatie van maatregelen is de meest veelbelovende optie omdat sommige van de 
voorgestelde oplossingen elkaar versterken.  

Welke strategie er ook wordt gekozen, de obsessie met nettosaldo’s moet absoluut worden aangepakt 
voor een Europese begroting waarin echte Europese meerwaarde centraal staat. Dit is van cruciaal 
belang om de EU in staat te stellen in de toekomst haar ambitieuze doelstellingen te bereiken.
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