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SAMENVATTING 

Achtergrond 

Sinds de inwerkingtreding van de financiële vooruitzichten 2007-2013, meer dan tien jaar geleden, 

heeft de EU-begroting aanzienlijke veranderingen ondergaan. In 2009 werd het in Lissabon 

overeengekomen Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) van kracht. Daardoor 

zijn de bevoegdheden van de EU-instellingen ten aanzien van elkaar aanzienlijk veranderd met 

betrekking tot de eigen middelen (de begrotingsontvangsten), het meerjarig financieel kader (MFK) – 

dat in de plaats kwam van de financiële vooruitzichten en voorziet in uitgavenprogramma's voor de 

middellange termijn – en de binnen die grenzen overeengekomen jaarlijkse begroting. Het uitbreken 

van de wereldwijde financiële crisis in 2008, gevolgd door de crisis in de eurozone, dwong de 

EU-lidstaten tot bezuinigingen en zette ook de EU-begroting zelf onder druk. 

In deze achtergrondnota zijn deze ontwikkelingen kort samengevat. In het eerste deel wordt 

stilgestaan bij de structuur van de begroting en de begrotingsuitgaven. In het tweede deel wordt 

uitgelegd welke veranderingen het VWEU tot gevolg had. Tot slot volgt een samenvatting van de 

gevolgen voor de begroting van de politieke bezuinigingsdrang en de invoering van economische 

stabilisatie-instrumenten in de eurozone. 

 

1. DE STRUCTUUR VAN DE BEGROTING EN DE BEGROTINGSUITGAVEN 

De begroting van de Europese Unie (EU) berust op drie pijlers: i) eigen middelen; ii) het MFK; en iii) de 

jaarlijkse begroting. 

1.1. EIGEN MIDDELEN EN CORRECTIES 

De ontvangsten of eigen middelen van de EU-begroting worden geregeld in artikel 311 VWEU. Daarin 

is bepaald dat de Raad met eenparigheid van stemmen besluit over de ontvangsten, na raadpleging 

van het Europees Parlement en ratificatie in elke lidstaat, meestal door het nationale parlement. Het 

huidige eigenmiddelenbesluit werd in 2014 bereikt en trad in werking in 2016, met terugwerkende 

kracht tot 1 januari 2014. Daarin is bepaald dat de middelen maximaal 1,2 procent van het bruto 

nationaal inkomen (bni) van de EU mogen bedragen, hoewel ze in de praktijk rond 1,0 procent van het 

bni liggen. De financiering komt in de eerste plaats van het buitentarief van de EU en van een 

afdrachtpercentage van 0,3 % van de totale btw-heffing in elke lidstaat. Een klein bedrag vloeit ook 

voort uit suikerheffingen. In de praktijk zijn deze bronnen goed voor maximaal 25 procent van de 

middelen die de EU jaarlijks nodig heeft (of 0,25 procent van het bni), al kan dit percentage van jaar tot 

jaar verschillen. De rest bestaat uit een afdracht op basis van het bni van elke lidstaat om tot het huidige 

niveau van betalingskredieten te komen, dat in het MFK voor de periode 2014-2020 is vastgelegd op 

0,95 procent van het bni. 
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In het begrotingsjaar 2015, bijvoorbeeld, kwamen de eigen middelen neer op 146 miljard EUR, terwijl 

de uitgaven (betalingen) 145 miljard EUR bedroegen, wat een klein overschot opleverde. 

Er worden echter een aantal correcties of kortingen toegepast die de btw- of bni-bijdrage van enkele 

welvarende lidstaten drukken: 

i) de Britse korting bedraagt 66 procent van de Britse nettobijdrage (de Britse bijdrage min 

de waarde van de EU-uitgaven in het VK). In de praktijk is het niet zo veel omdat de waarde 

van het buitentarief en de suikerheffingen niet worden meegeteld, evenmin als het 

percentage van de EU-uitgaven buiten de EU in het kader van begrotingsrubriek 4 (Europa 

als wereldspeler) en alle niet-landbouwuitgaven van de EU in de 13 lidstaten die sinds 2004 

tot de EU zijn toegetreden. De Britse correctie wordt door alle andere lidstaten gefinancierd 

in verhouding tot hun bijdrage tot de btw-grondslag van de EU; 

ii) de "korting op de korting": dit is een korting van 75 procent op de bijdragen van Duitsland, 

Nederland, Oostenrijk en Zweden aan de Britse correctie; 

iii) forfaitaire jaarlijkse kortingen van 2014 tot en met 2020 voor Nederland (695 miljoen EUR), 

Zweden (185 miljoen EUR) en Denemarken (130 miljoen EUR); 

iv) het afdrachtpercentage van de btw-bijdrage van Duitsland, Nederland en Zweden is 

gehalveerd van 0,30 tot 0,15 procent. Daarnaast is het afdrachtpercentage van 

0,30 procent verlaagd voor de lidstaten waar de consumptieve bestedingen meer dan 

50 procent van het bni bedragen. 

De combinatie van vier soorten kortingen doet bij alle lidstaten de neiging toenemen om de EU-

begroting als een proces van nettosaldoberekeningen te zien: het komt erop aan de uitgaven of 

kortingen maximaal op te drijven in ruil voor enigerlei bijdrage. Het aanpakken van het 

nettosaldobeginsel staat dan ook centraal in de aanbevelingen in het verslag van de Groep op hoog 

niveau inzake eigen middelen (Monti et al. 2017). Nieuwe eigen middelen, die de omvang van de 

afdrachten in de vorm van een percentage van het bni en de vraag naar kortingen zouden kunnen 

doen afnemen, behoren tot de mogelijkheden als de EU-uitgaven meerwaarde blijken te bieden 

doordat ze een grensoverschrijdend, multiplicator- of drempeleffect hebben of schaalvoordelen 

opleveren ten opzichte van nationale uitgaven. 

1.2. VASTLEGGINGEN EN BETALINGEN 

De EU-uitgaven zijn verdeeld in vastleggingen en betalingen. Het verschil tussen beide wordt RAL 

(reste à liquider) genoemd. Vastleggingen vormen de bovengrens waar de EU zich in 

uitgavenprogramma's toe verbindt, een soort virtueel geld. Een deel van de betalingen wordt 

vrijgegeven bij het begin van een project, meestal erg snel in het geval van uitgaven voor landbouw 

of administratie, waarvoor geen medefinanciering noodzakelijk is. Bij voltooiing wordt het restbedrag 

aan betalingskredieten vrijgegeven indien de ontvanger aan de voorwaarden heeft voldaan. Bepaalde 
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betalingen betreffen vastleggingen van verschillende jaren eerder en er is vaak sprake van 

onderbesteding wanneer een ontvanger een overeengekomen programma niet volledig heeft 

uitgevoerd, waardoor de RAL toeneemt. 

1.3. HET MEERJARIG FINANCIEEL KADER 

Het MFK (artikel 312 VWEU) betreft de uitgaven van de EU-begroting. Het is echter niet zozeer een 

budget dan wel een reeks plafonds of maxima voor de uitgaven, die zelf naar beleidsterrein zijn 

onderverdeeld in rubrieken: 1a. Concurrentievermogen; 1b. Cohesie; 2. Natuurlijke hulpbronnen 

(hoofdzakelijk landbouw); 3. Veiligheid en burgerschap; 4. Europa als wereldspeler; 5. Administratie. 

Voor elk van deze rubrieken zijn in het MFK meerjarige en jaarlijkse maxima voor vastleggingen 

vastgesteld. Het plafond voor betalingen geldt alleen voor de totale uitgaven en niet voor elke rubriek. 

Het MFK wordt voorgesteld door de Europese Commissie en de Raad besluit erover met eenparigheid 

van stemmen, na goedkeuring door het Europees Parlement. Hierdoor heeft het Parlement de 

bevoegdheid het voorstel samen met de Commissie vorm te geven. Tabel 1 hieronder geeft de 

onderverdeling van de financiële vooruitzichten en hun opvolger, het MFK, over de periode 2007-2013 

en 2014-2020 te zien. 

Tabel 1: De financiële vooruitzichten voor 2007-2013 en het MFK 2014-2020 

  Financiële 
vooruitzichten 

2007-2013 

Commissievoorstel 
2014-2020 

Overeengekomen 
cijfers 

2014-2020 

1a. Concurrentievermogen   9% 15% 13% 

1b. Cohesie  36% 33% 34% 

2. Natuurlijke hulpbronnen  9% 10% 10% 

Landbouw  34% 28% 29% 

3. Veiligheid/justitie  1% 2% 2% 

4. Europa als wereldspeler  6% 7% 6% 

5. Administratie  6% 6% 6% 

Vastleggingen in % van het 
bni 

1,05% van het 
bni 

1,05% van het bni 1,00% van het bni 

Betalingen in % van het bni 1,00% van het 
bni 1,00% van het bni 0,95% van het bni 

Bedrag aan betalingen 972 miljard EUR 972 miljard EUR 908 miljard EUR 

NB: prijzen van 2011 

In 2011 stelde de Europese Commissie, in overeenstemming met het door de Raad uitgestippelde 

beleid, een nieuw MFK voor met dezelfde waarde als de voorgaande financiële vooruitzichten, met 
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vastleggingen ten bedrage van 1,05 procent en betalingen ten bedrage van 1,00 procent van het bni. 

Onder rubriek 1a Concurrentievermogen werd een verhoging van de vastleggingskredieten 

voorgesteld van 9 procent in 2007-2013 tot 15 procent voor de periode na 2013. Anderzijds stelde de 

Commissie voor om de vastleggingen voor cohesie in rubriek 1b te verlagen van 36 naar 33 procent en 

de vastleggingen voor landbouw in rubriek 2 van 34 naar 28 procent. De Raad bereikte uiteindelijk een 

unaniem akkoord waarbij de totale uitgaven voor vastleggings- en betalingskredieten met 5 procent 

werden teruggeschroefd. In dat akkoord werd het bedrag voor concurrentievermogen vastgelegd op 

13 procent, wat nog steeds meer is dan in de voorgaande periode maar minder dan wat de Commissie 

had voorgesteld. In het licht van de verlaagde plafonds in het nieuwe MFK hielden de middelen voor 

cohesie en de rechtstreekse betalingen in de landbouw vrij goed stand. Hun percentages werden 

minder teruggeschroefd dan in het Commissievoorstel.  

1.4. DE JAARLIJKSE BEGROTINGEN 

De jaarlijkse begrotingen van de EU worden vastgesteld binnen de maxima van het MFK. Er wordt een 

besluit genomen over de vastleggingen en betalingen voor elke rubriek en voor elk 

begrotingsonderdeel. Nadat in november of december van het voorgaande begrotingsjaar een 

jaarbegroting overeengekomen is, kunnen gewijzigde of aanvullende begrotingen worden 

goedgekeurd ter aanvulling van vastleggingen en betalingen in de loop van het volgende jaar. De 

overeengekomen begrotingen en gewijzigde begrotingen vormen samen de definitieve begroting 

voor elk jaar. Via de onderstaande link1 is een compleet overzicht te vinden, met inbegrip van de 

vastleggingen en betalingen voor de overeengekomen en de definitieve begrotingen tussen 2007 en 

2016. De cijfers worden ook vergeleken met de respectievelijk door de Raad en het Parlement 

goedgekeurde niveaus voordat er overeenstemming werd bereikt. Zo valt op te maken of de ene 

instelling succesvoller was dan de andere bij het doordrukken van haar voorkeur. 

Uit de cijfers blijkt dat het Europees Parlement er voor het begrotingsjaar 2011 niet in is geslaagd zijn 

voorkeur inzake vastleggingen en betalingen door te drukken, noch wat de overeengekomen 

begroting, noch wat de gewijzigde begrotingen betreft. De jaren nadien had het meer succes op het 

vlak van betalingen (maar alleen voor gewijzigde begrotingen en niet voor de aanvankelijk 

overeengekomen begrotingen) en bij alle vastleggingen. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de 

Raad bereid was de nodige middelen ter beschikking te stellen, maar slechts druppelsgewijs via de 

minder zichtbare gewijzigde begrotingen. In 2013 willigde de Raad de verzoeken van het Parlement 

inzake betalingen in om het Parlement te doen instemmen met het nieuwe MFK, waarbij de uitgaven 

op lange termijn met 5 procent werden gekort. In de jaarbegroting voor 2014 werden de uitgaven 

verlaagd in het licht van het nieuwe MFK.   

  

                                                 
1 http://www.tandfonline.com/doi/suppl/10.1080/13501763.2016.1154589/suppl_file/rjpp_a_1154589_sm5331.pdf 

http://www.tandfonline.com/doi/suppl/10.1080/13501763.2016.1154589/suppl_file/rjpp_a_1154589_sm5331.pdf
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2. VERANDERINGEN VOOR DE BEGROTING ALS GEVOLG VAN HET 
VERDRAG VAN LISSABON 

Tabel 2 hieronder laat zien hoe de bevoegdheden op het vlak van eigen middelen, het MFK en de 

jaarlijkse begroting veranderd zijn als gevolg van het Verdrag van Lissabon. 

Tabel 2: De status quo ante versus het Verdrag van Lissabon 

status quo ante Verdrag van Lissabon 

EIGEN MIDDELEN (art. 269 EG) EIGEN MIDDELEN (art. 311 VWEU) 

De Commissie stelt voor  
Het EP wordt geraadpleegd 
De Raad besluit met eenparigheid van stemmen 
De nationale parlementen ratificeren 

Het EP wordt geraadpleegd 
De Raad besluit met eenparigheid van stemmen 
De nationale parlementen ratificeren 

 
Uitvoering: BGM in de Raad en goedkeuring door 
het EP 

FINANCIELE VOORUITZICHTEN 
(Akkoord van 1988) 

MEERJARIG FINANCIEEL KADER 
(art. 312 VWEU) 

De Commissie stelt voor De Commissie stelt voor 

  
Het EP verleent zijn goedkeuring voordat de Raad 
een besluit neemt 

De Raad besluit met eenparigheid van stemmen De Raad besluit met eenparigheid van stemmen 

Het EP keurt goed of verwerpt Het EP keurt goed of verwerpt 

De nationale parlementen ratificeren Geen nationale ratificatie 

REVERSION POINT REVERSION POINT 

Handhaving van de begroting van het jaar voordien 
Handhaving van de begroting van het jaar voordien, 
voor onbepaalde tijd 

Commissie, BGM in de Raad of EP kunnen 
handhaving blokkeren d.m.v. een dubbel reversion 
point en terugkeer naar de instabiliteit van vóór 1988 
en alleen jaarlijkse begrotingen   
MAXIMAAL STIJGINGSPERCENTAGE 
(art. 272, lid 9, EG) 

MAXIMAAL STIJGINGSPERCENTAGE 
(schrapping van art. 272, lid 9, EG) 

Gekwalificeerde meerderheid in de Raad om de 
uitgaven boven het plafond te verhogen met het 
maximumpercentage 

De Raad kan alleen met eenparigheid van stemmen 
het plafond te boven gaan 

Indien de verhoging door de Raad minstens 50% van 
het maximumpercentage bedraagt, kan het EP met 
een absolute meerderheid de uitgaven verhogen tot 
het volledige percentage   
Maximumpercentage kan worden overschreden via 
gekwalificeerde meerderheid in de Raad + 3/5 
meerderheid in het EP   
JAARLIJKSE BEGROTING (art. 272 EG) JAARLIJKSE BEGROTING (art. 314 VWEU) 

Eerste lezing: gekwalificeerde meerderheid in de 
Raad 

Eerste lezing: gekwalificeerde meerderheid in de 
Raad 

Gewone meerderheid in het EP + 
blokkeringsminderheid in de Raad om verplichte 
uitgaven te verlagen 

Absolute meerderheid in het EP + gekwalificeerde 
meerderheid in de Raad om ze te wijzigen 

Gewone meerderheid in het EP + gekwalificeerde 
meerderheid in de Raad om verplichte uitgaven te 
verhogen 

Blokkeringsminderheid om ze te verwerpen 
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Absolute meerderheid in het EP + gekwalificeerde 
meerderheid in de Raad, of 3/5 meerderheid in het 
EP om niet-verplichte uitgaven te wijzigen 

  

2/3 meerderheid in het EP om ze af te wijzen Gewone meerderheid in het EP om ze af te wijzen 

REVERSION POINT (art. 273 EG) REVERSION POINT (art. 315 VWEU) 
De Raad stelt bij gekwalificeerde meerderheid 
voorlopige twaalfden voor verplichte uitgaven vast 

De Raad stelt bij gekwalificeerde meerderheid alle 
voorlopige twaalfden voor 

De Raad stelt bij gekwalificeerde meerderheid 
voorlopige twaalfden voor niet-verplichte uitgaven 
voor  
Het EP kan met een 3/5 meerderheid de voorlopige 
twaalfden voor niet-verplichte uitgaven verhogen of 
verlagen 

Het EP kan de voorlopige twaalfden alleen 
bevriezen met een absolute meerderheid 

 

Bron: Benedetto (2013: 353) 
Verklaring van de gebruikte afkortingen: EG = Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap; EP = Europees 

Parlement; BGM = besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid van stemmen; VWEU = Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie 

2.1. EIGEN MIDDELEN 

Vóór het Verdrag van Lissabon konden eigen middelen worden gewijzigd of nieuwe eigen middelen 

worden ingevoerd na eenparige instemming van de Raad en ratificatie in elke lidstaat en ook na het 

Verdrag van Lissabon blijft dat zo. Het Europees Parlement wordt nog steeds geraadpleegd. 

Artikel 311 VWEU verlegt het recht om voorstellen in te dienen van de Commissie naar de Raad. Om 

nieuwe eigen middelen uit te voeren is nu een besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid van 

stemmen in de Raad nodig, waarbij het Europees Parlement het voorstel kan goedkeuren of 

verwerpen. De uitvoeringsbevoegdheid is niet bijzonder groot; ze is beperkt tot administratieve 

aangelegenheden en maakt het mogelijk nieuwe eigen middelen sneller ten uitvoer te leggen (zo die 

worden goedgekeurd). 

Besluiten over kortingen of correcties maken deel uit van een eigenmiddelenbesluit. 

2.2. HET MEERJARIG FINANCIEEL KADER 

Het MFK vervangt de financiële vooruitzichten en loopt over "een periode van ten minste vijf jaar" 

(artikel 312, lid 1, VWEU). Het is ook geconstitutionaliseerd en daardoor minder flexibel dan de 

financiële vooruitzichten, die onderworpen waren aan een interinstitutionele overeenkomst. 

De financiële vooruitzichten werden overeengekomen door de Commissie en de Raad, met 

eenparigheid van stemmen en met de instemming van het Europees Parlement, en vervolgens door 

elke lidstaat geratificeerd. Indien er bij het verstrijken van het voorgaande akkoord geen 

overeenstemming werd bereikt over de financiële vooruitzichten, werd het uitgavenpatroon 

gehandhaafd, hoewel elk van de drie EU-instellingen kon besluiten daarmee op te houden en kon 

afdwingen om terug te keren naar de praktijk van uitsluitend jaarlijkse begrotingen, zoals gangbaar 

was vóór de eerste financiële vooruitzichten in 1988 werden overeengekomen.  
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Het MFK wordt voorgesteld door de Commissie en de Raad besluit met eenparigheid van stemmen, na 

goedkeuring door het Europees Parlement (artikel 312, lid 2, VWEU). Dit kan betekenen dat het 

Parlement de bevoegdheid heeft om het MFK samen met de Commissie voor te stellen. Nationale 

ratificatie van het akkoord is niet langer vereist. Bovendien kan de Europese Raad dankzij de 

zogenoemde overbruggingsclausule voor de besluitvorming in de Raad over het MFK overstappen van 

eenparigheid van stemmen naar gekwalificeerde meerderheid van stemmen. Als er bij het verstrijken 

van een MFK geen overeenstemming is over een volgend MFK, worden de uitgaven van dat laatste jaar 

gehandhaafd zoals het geval was bij de financiële vooruitzichten. De drie EU-instellingen verliezen het 

recht dat zij vóór de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon hadden om de overeenkomst te 

beëindigen en terug te keren naar alleen jaarlijkse begrotingen. Dit brengt een sterke tendens naar 

status quo teweeg omdat de wettelijk vastgelegde uitgavenprogramma's na afloop gewoon worden 

voortgezet als er geen overeenstemming wordt bereikt. 
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Figuur 1: Maximaal stijgingspercentage (oud artikel 272, lid 9, EG, geschrapt sinds het Verdrag van Lissabon uit 2009) 
 
 

De Commissie berekent het maximale 
stijgingspercentage op basis van: 1. de 
ontwikkeling van het bni 
in de EU; 2. de gemiddelde jaarlijkse 
variatie van de nationale 
begrotingen; 3. het inflatieverloop 
 

 
----------> 
 

Indien de daadwerkelijk door de Raad 
goedgekeurde verhoging voor niet-
verplichte uitgaven meer dan 50 % van 
het maximumpercentage bedraagt ... 

 
----------> 
 

... dan kan het EP met absolute 
meerderheid van stemmen (376 leden) 
de niet-verplichte uitgaven verhogen 
met 50 % van het maximumpercentage 

     
of     
     
Commisie 
Raad 
en EP komen een stijging 
boven het maximumpercentage overeen 

 
----------> 
 

Raad keurt goed door middel van BGM  
----------> 
 

EP keurt goed met een 3/5-meerderheid 

 

 
 
Bron: Benedetto (2013: 355) 
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2.3. DE JAARLIJKSE BEGROTING 

De jaarlijkse begroting van de EU wordt overeengekomen met inachtneming van plafonds: die van de 

financiële vooruitzichten (vóór het Verdrag van Lissabon) en die van het MFK (sinds het Verdrag van 

Lissabon). 

Vóór het Verdrag van Lissabon werden uitgaven beschouwd als verplicht (landbouw en bepaalde 

aspecten van het internationale beleid), als gevolg van een contractuele betalingsverplichting, of niet-

verplicht (het grootste deel van de rest van de begroting). Voor de begroting golden verschillende 

besluitvormingsprocedures naargelang de uitgaven wel of niet verplicht waren. In de loop der tijd zijn 

de niet-verplichte uitgaven uitgegroeid van een zeer klein percentage van de begroting in de jaren 

zeventig tot het leeuwendeel ervan in het eerste decennium van de eenentwintigste eeuw. Daardoor 

heeft het Europees Parlement meer invloed gekregen en kan het beslissingen over de niet-verplichte 

uitgaven domineren. 

Vóór het Verdrag van Lissabon kon het Europees Parlement met een gewone meerderheid van 

stemmen amendementen aannemen om verplichte uitgaven te verlagen of te verschuiven. De Raad 

kon deze alleen tegenhouden met een gekwalificeerde meerderheid (Benedetto en Høyland 2007). 

Sinds het Verdrag van Lissabon neemt de Raad de voorgestelde begroting aan of wijzigt hij die met 

een gekwalificeerde meerderheid (artikel 314, lid 3). Het Europees Parlement kan alleen met een 

absolute meerderheid amendementen aannemen (artikel 314, lid 4) in enige lezing, anders is de 

begroting vastgesteld.  

Volgens de oude procedure konden de Raad en het Parlement tegen elkaars wil beslissingen 

doordrukken over respectievelijk verplichte en niet-verplichte uitgaven. Het Parlement had ook de 

mogelijkheid de volledige begroting met een tweederdemeerderheid te verwerpen. 

In het nieuwe artikel 314 is dit vervangen door een procedure waarbij onderlinge overeenstemming 

over alles vereist is en de standaardoptie neerkomt op wederzijdse verwerping in een 

bemiddelingscomité bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en het Europees Parlement 

indien geen van beide partijen akkoord gaat. Een akkoord kan worden geblokkeerd door een 

blokkeringsminderheid van regeringen in de Raad waardoor geen gekwalificeerde meerderheid 

mogelijk is, of door een eenvoudige meerderheid van de leden van het Europees Parlement in het 

bemiddelingscomité. Amendementen hebben meer voeten in de aarde, terwijl de kans op verwerping 

van de volledige begroting erg groot is indien er geen eensgezindheid bestaat. Gezien deze 

voorschriften zal de status quo op begrotingsvlak inzake te besteden bedragen waarschijnlijk minder 

snel veranderen.  

Dat is echter niet alles. De laatste fasen van de nieuwe procedure lijken onrealistisch, maar zijn net van 

belang om de macht van het Europees Parlement, dat voorstander kan zijn van hervormingen, in te 
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perken en de onderhandelingspositie van een blokkeringsminderheid van regeringen in de Raad te 

versterken. Na de succesvolle afronding van het bemiddelingscomité hebben het Parlement en de 

Raad de mogelijkheid om het ontwerp tijdens laatste vergaderingen aan te nemen of af te wijzen. 

Indien de Raad het ontwerp goedkeurt, kan het Parlement dit nog steeds met een absolute 

meerderheid afwijzen (artikel 314, lid 7, onder c)). Indien de Raad het ontwerp afwijst, terwijl het 

Parlement het goedkeurt, wordt het gemeenschappelijk ontwerp niet alleen aangenomen maar krijgt 

het EP het recht om al zijn oorspronkelijke amendementen met een drievijfdemeerderheid te 

bevestigen (artikel 314, lid 7, onder d)). “Wanneer valt te verwachten dat de Raad een gekwalificeerde 

meerderheid bereikt om een ontwerp af te wijzen waarover een gekwalificeerde meerderheid het bij 

de bemiddeling net eens is geworden? Waarom zou die gekwalificeerde meerderheid in de Raad de 

bevestigde amendementen van het EP die ze eerder heeft afgewezen, ooit verkiezen boven het 

resultaat van het bemiddelingscomité, dat reeds met een gekwalificeerde meerderheid in de Raad is 

aanvaard?” (Benedetto en Høyland 2007: 585-6). De Raad zou een ontwerp waarover zijn delegatie in 

het bemiddelingscomité een voorlopig akkoord heeft bereikt, nooit afwijzen. Bij de bemiddeling zullen 

de lidstaten minder soepele onderhandelaars zijn dan de EP-leden. De EP-delegatie kan een voorlopig 

akkoord bereiken met de Raad, in de wetenschap dat de plenaire vergadering van het Parlement nog 

steeds de bevoegdheid heeft om dat akkoord af te wijzen. De schijnbaar verregaande macht van het 

Parlement om al zijn oorspronkelijke amendementen te bevestigen indien de Raad van mening 

verandert, is echter louter theoretisch. In de praktijk zal deze regel de Raad immers ertoe dwingen bij 

de bemiddeling alleen een akkoord te sluiten dat aan de vereiste gekwalificeerde meerderheid van de 

regeringen voldoet. Wordt er geen dergelijk akkoord bereikt, dan zal een blokkeringsminderheid in de 

Raad haar macht gebruiken om de begroting af te wijzen door tijdens de bemiddelingsprocedure 

gewoon geen akkoord te bereiken, wat in november 2010 gebeurde voor de jaarbegroting van 2011 

(Benedetto 2013: 358-9). 

Wat gebeurt er als er bij het begin van een nieuw begrotingsjaar geen jaarbegroting is 

overeengekomen, zoals het geval was in de jaren tachtig? Totdat een jaarbegroting is 

overeengekomen, kunnen de Raad en het Parlement overeenkomen op maandbasis niet meer dan een 

twaalfde van de bedragen van het voorgaande jaar uit te geven (artikel 273 EG en artikel 315 VWEU). 

Dit worden voorlopige twaalfden genoemd. In het kader van het oude verdrag stelde de Raad de 

bedragen maandelijks vast en kon het Parlement de niet-verplichte uitgaven alleen verhogen of 

verlagen binnen de perken van de maxima in de meerjarenbegroting. Hierdoor kon het Parlement de 

begroting blokkeren maar op maandbasis middelen vrijwaren voor zijn eigen prioriteiten in het kader 

van de niet-verplichte uitgaven. Met het Verdrag van Lissabon is deze bevoegdheid van het Parlement 

beperkt tot het blokkeren van verhogingen of het goedkeuren van verlagingen maar wel uitgebreid 

tot alle uitgaventerreinen. Het Parlement heeft meer bevoegdheid gekregen om de begroting terug te 

schroeven, maar geen bevoegdheid meer om ze te verhogen (Benedetto 2013: 360). 

Het oude artikel 272, lid 9, EG maakte het mogelijk de maxima voor niet-verplichte uitgaven te 

overschrijden indien het EP daartoe besloot met een drievijfdemeerderheid, samen met een 

gekwalificeerde meerderheid in de Raad. Dat oude artikel 272, lid 9, is in het Verdrag van Lissabon 
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geschrapt, waardoor een overschrijding van de maxima alleen mogelijk is met eenstemmigheid in de 

Raad. 

Het resultaat is dat de uitgaven misschien niet zijn beknot maar wel lager liggen dan anders het geval 

zou zijn. Het Parlement, dat gewoonlijk meer uitgaven verlangt, verliest de bevoegdheid om 

amendementen op te leggen voor wat vroeger niet-verplichte uitgaven waren. Het Parlement verliest 

ook de prikkel om de begroting af te wijzen aangezien zijn bevoegdheden inzake voorlopige twaalfden 

(artikel 315 VWEU) beperkt zijn tot bevriezingen of inkrimpingen. Tegelijkertijd kan de Raad geneigd 

zijn de begroting te blokkeren omdat het nieuwe artikel 315 de Raad de mogelijkheid biedt ervoor te 

zorgen dat de uitgaven bevroren worden. Uit de bovenstaande alinea blijkt ook dat elke lidstaat een 

stijging van de uitgaven boven de maxima van het MFK kan blokkeren. 

2.4. REVERSION POINTS 

Het begrip reversion point sluit nauw aan bij het begrip status quo, maar in de sociale wetenschappen 

verwijst dit naar wat er gebeurt als de status quo het gevolg is van het uitblijven van een besluit. 

Jaarlijkse begrotingen die niet automatisch worden gehandhaafd en eenzijdige wijzigingen 

ondergaan, zijn goede praktijkvoorbeelden van een reversion point. 

De bovenstaande discussie over jaarlijkse begrotingsresultaten, die minder rekbaar zijn en meer kans 

maken om in lagere uitgaven te resulteren, valt te illustreren aan de hand van de onderstaande twee 

figuren, waarin mogelijke resultaten van de jaarlijkse begroting van de EU voor en na het Verdrag van 

Lissabon worden vergeleken. De instelling die zich het verst van de status quo of het reversion point 

bevindt, verliest. Het reversion point kan de status quo zijn als geen overeenstemming over de 

begroting resulteert in handhaving van de vorige begroting. Indien het Europees Parlement zich 

verder verwijdert van het reversion point, verliest het de strijd om de jaarlijkse begroting.  

Deze hypothetische resultaten veronderstellen dat de Europese Commissie, het Parlement en de 

uitgavengezinde lidstaten meer uitgaven willen, Duitsland (de spil in de Raad voor een gekwalificeerde 

meerderheid) minder uitgaven wil, en de radicalere lidstaten in de Noordwijkgroep (ook bekend als de 

vrienden van betere bestedingen) nog minder willen. Omdat het Parlement aan de plafonds van het MFK 

gebonden was, kon het alleen niet-verplichte uitgaven vaststellen op een lager dan gewenst niveau 

maar wel boven dat van de Raad. Dit is het reversion point voor niet-verplichte uitgaven in het kader 

van de oude procedure (figuur 2). De Raad kon met een gekwalificeerde meerderheid verplichte 

uitgaven vaststellen en kon de maxima voor niet-verplichte uitgaven verhogen. In beide gevallen 

konden de uitgaven stijgen ten opzichte van de status quo. 

  



Beleidsondersteunende Afdeling D: Begrotingszaken 
_______________________________________________________________________________________ 

16 

Figuur 2: Nabijheid bij het reversion point voor de begroting – wie wint vóór het Verdrag van Lissabon? 
 

                        RP: VU 
                          RP: plafond              RP: NVU 
 
minder           meer 
uitgaven          uitgaven 
  Noordwijk- SQ          BGM        gelduitgevers    Commissie  
   groep    spil           & EP   
 
Bron: Benedetto (2017) 
Verklaring van de gebruikte afkortingen: SQ: status quo, RP: reversion point, VU: verplichte uitgaven, NVU: niet-

verplichte uitgaven, BGM: besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid van stemmen, EP: Europees Parlement 

 
Met het Verdrag van Lissabon (figuur 3) is de kans gegroeid dat een beroep wordt gedaan op het 

reversion point. De Raad stelt de uitgaven vast met een gekwalificeerde meerderheid, het Parlement 

kan de uitgaven alleen bevriezen maar niet verhogen, en in de Raad is eenstemmigheid vereist om de 

uitgavenplafonds te verhogen. Hierdoor verschuift het reversion point voor alle uitgaven naar het ideale 

punt van de spil in de Raad, namelijk de lidstaat die de doorslag geeft of de gekwalificeerde 

meerderheid al dan niet wordt bereikt. Tegelijkertijd krijgen de begrotingssceptici van de 

Noordwijkgroep een vetorecht over de verhoging van het uitgavenplafond, wat betekent dat het 

reversion point voor het plafond de status quo is (Benedetto 2017). 

Figuur 3: Nabijheid bij het reversion point voor de begroting – wie wint na het Verdrag van Lissabon? 
                 

                   RP: plafond          RP: uitgaven           
 
minder           meer 
uitgaven          uitgaven 
  Noordwijk- SQ  BGM               gelduitgevers Commissie 
  
     groep    spil                     & EP  
 
Bron: Benedetto (2017) 
Verklaring van de gebruikte afkortingen: SQ: status quo, RP: reversion point, BGM: besluitvorming met gekwalificeerde 
meerderheid van stemmen, EP: Europees Parlement 

Hoewel met het Verdrag van Lissabon de kans is gegroeid dat een beroep wordt gedaan op het 

reversion point, is dat niet zeker omdat het Parlement en de Raad het onderling eens kunnen worden. 

De geloofwaardige dreiging van een reversion-begroting kan bepaalde instellingen in een sterkere 

positie brengen in de loop van de jaarlijkse procedure. Tijdens de begrotingsjaren van 2007 tot en met 

2010, waarvan de begrotingen volgens de vroegere voorschriften werden goedgekeurd, zat er 

gemiddeld net iets meer dan 6 procent verschil tussen de gewenste betalingen die door de Raad en 

door het Parlement in eerste lezing werden goedgekeurd2. Sinds 2011 is dit gemiddelde verschil 

gedaald tot 3 procent, tijdens een periode met een minder eensgezind begrotingsbeleid. Dat wijst 

                                                 
2 http://www.tandfonline.com/doi/suppl/10.1080/13501763.2016.1154589/suppl_file/rjpp_a_1154589_sm5332.pdf 

http://www.tandfonline.com/doi/suppl/10.1080/13501763.2016.1154589/suppl_file/rjpp_a_1154589_sm5332.pdf
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erop dat de leden van het Europees Parlement hun stemgedrag aan de nieuwe situatie hebben 

aangepast. 

3. DE CRISIS IN DE EUROZONE 

Het begin van de crisis in de eurozone viel samen met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon. 

Hoewel sommige belanghebbenden in de EU verhogingen van de begroting als een budgettair 

stimuleringsinstrument voorstonden, hadden anderen meer succes bij hun streven om de 

uitgavenniveaus te laten stroken met het bezuinigingsbeleid dat op de nationale begrotingen werd 

toegepast. Landen van de Noordwijkgroep of "vrienden van betere bestedingen" drongen aan op 

bezuinigingen in tijden van crisis, met name in hun oproep om de uitgaven in de EU-begroting van 2011 

en 2012 terug te schroeven, en in 2012 en 2013 tijdens de onderhandelingen over het MFK 2014-2020, 

waarbij de uitgaven met 5 procent werden verlaagd ten opzichte van de voorgaande periode. Hoewel er 

sprake was van bezuinigingen, zouden aanzienlijk lagere begrotingen voor 2011 en 2012 dan wat de 

Commissie en het Parlement wilden, niet mogelijk zijn geweest zonder de hierboven besproken 

verandering van de voorschriften van het Verdrag van Lissabon. Hierbij valt aan te stippen dat alleen de 

jaarbegroting van 2014 een inkrimping vertoonde, in het licht van het nieuwe, lagere MFK. In 2011 en 

2012 werd de begroting heel lichtjes verhoogd, terwijl de definitieve begroting voor 2013 forser werd 

verhoogd om het Parlement te doen instemmen met het nieuwe, lagere MFK. De begroting van 2014, 

die tegelijk met het MFK werd goedgekeurd en daardoor lager lag, bedroeg toch nog meer dan wat de 

Raad had gewild, andermaal als tegenprestatie om het Parlement te doen instemmen met het MFK. 

De nationale uitgaven stonden zwaar onder druk, terwijl nationale politici met een kortere tijdshorizon 

misschien minder geneigd waren om de EU-begroting te beschouwen als een investering met 

meerwaarde ten opzichte van concurrerende nationale prioriteiten. Zoals bleek uit het verslag van de 

Groep op hoog niveau inzake eigen middelen3 (Monti et al. 2017), worden overdrachten van eigen 

middelen naar EU-niveau in de nationale rekeningen vaak opgevoerd als uitgaven. Daarnaast kwamen 

de bni-grondslagen verder onder druk te staan als gevolg van recessies en een krimpend bni op nationaal 

niveau.   

De ministers van Financiën maakten zich in die jaren vooral zorgen over de verplichtingen van het 

Europees financieel stabilisatiemechanisme –  goed voor 60 miljard EUR of bijna een halve jaarbegroting 

– dat volledig door de EU-begroting werd gewaarborgd. Dit was het eerste reddingsfonds dat in 2010 

werd overeengekomen. Op de financiële markten werden middelen verzameld, die tot 2013 als leningen 

aan Portugal en Ierland werden verstrekt. Bij wanbetaling konden de schuldeisers de achterstallige 

bedragen op de EU-begroting verhalen. Sinds 2013 zijn geen nieuwe leningen verstrekt, afgezien van 

een in 2015 aan Griekenland verstrekte lening van één maand, die volledig werd terugbetaald. Het fonds 

bestaat nog steeds, in afwachting van de terugbetaling door Portugal en Ierland. 

                                                 
3 http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-report_20170104.pdf  

http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-report_20170104.pdf
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De ministers van Financiën stemmen in met de EU-begroting maar zijn ook gebonden aan andere 

financiële verplichtingen. De nationale schatkisten in de eurozone staan garant voor 440 miljard EUR aan 

leningen die tot 2013 aan door de crisis getroffen leden van de eurozone zijn verleend via de Europese 

Faciliteit voor financiële stabiliteit. Sinds 2013 bestaat die faciliteit nog steeds om de aflossingen te innen 

op het moment dat ze verschuldigd zijn. Sinds 2013 is de vroegere faciliteit vervangen door het Europees 

stabiliteitsmechanisme, dat ook bestaat om in de problemen verkerende eurolanden en financiële 

instellingen bij te staan. Het haalt eveneens geld op de financiële markten op maar dit keer voor een 

bedrag van meer dan 700 miljard EUR en wordt ook gewaarborgd door de nationale schatkisten van de 

eurolanden. Aangezien overdrachten op basis van het bni voor het aanleggen van eigen middelen 

meestal als uitgaven op nationaal niveau worden beschouwd, blijft de blootstelling van de schatkisten 

van de eurolanden aan verplichtingen of wanbetaling in de eurozone indirect een negatief effect hebben 

op het gedrag van de leden van de Raad bij de besluitvorming over de EU-begroting. 
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Sinds de inwerkingtreding van de financiële vooruitzichten 2007-2013, meer dan 
tien jaar geleden, heeft de EU-begroting aanzienlijke veranderingen ondergaan. 
In 2009 werd het in Lissabon overeengekomen Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie (VWEU) van kracht. Daardoor zijn de bevoegdheden van 
de instellingen van de Europese Unie aanzienlijk veranderd. Het uitbreken van 
de wereldwijde financiële crisis in 2008, gevolgd door de crisis in de eurozone, 
dwong de EU-lidstaten tot bezuinigingen en zette ook de EU-begroting zelf 
onder druk. In deze achtergrondnota zijn deze ontwikkelingen kort samengevat. 
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