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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener stelt een manier voor om de gevolgen van braindrain voor Europese landen te 
lenigen. Hij geeft aan dat een van de mogelijke gevolgen van de globalisering is dat inwoners 
van land A, dat heeft geïnvesteerd in hun onderwijs en opleiding, na hun opleiding verhuizen 
naar land B, waar zij bijvoorbeeld beter worden betaald voor hun specialistische 
vaardigheden. Daardoor plukt land B de vruchten van de investeringen van land A, terwijl 
land A belastinginkomsten misloopt en zo minder middelen overhoudt voor onderwijs. Om dit 
probleem op te lossen, pleit indiener voor de invoering van een 'Pigouviaans' belastingstelsel, 
dat is ontworpen om verstoringen in het marktevenwicht door sociale kosten recht te zetten, 
m.a.w. om de "externe effecten" of "externaliteiten" te corrigeren. Indiener illustreert dit met 
behulp van een voorbeeldberekening.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 18 juli 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 februari 2014

Indiener, een Duits staatsburger, stelt voor een financiële compensatie in te voeren voor 
landen die last hebben van braindrain. Om te beginnen beschrijft rekwestrant het probleem als 
volgt: land A besteedt een belangrijk deel van zijn begroting aan onderwijs en opleiding voor 
zijn bevolking. Vervolgens verhuizen een aantal inwoners echter naar land B, waar zij voor 
hun vaardigheden en kwalificaties beter worden betaald, zodat land B de vruchten plukt van 
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de investeringen die land A heeft gedaan, doordat het belastingen kan innen op de inkomens 
van zijn immigranten. Rekwestrant stelt dat land B dus gratis profiteert van de 
kostenvoordelen die een en ander middels externe effecten genereert (lagere belastingdruk 
doordat het minder voor onderwijs hoeft uit te geven). Als gevolg daarvan is land A niet meer 
in staat om zijn onderwijsstelsel te financieren en is inefficiëntie het gevolg van de daaruit 
resulterende marktverstoring. 

Vervolgens komt de indiener met een voorstel om dit probleem te verhelpen. Volgens hem 
komt de zaak er voornamelijk op neer dat de bewuste inkomstenbelasting wordt geheven in 
het land van tewerkstelling en niet in het land dat voor onderwijs en opleiding zorgde en 
daarmee de basis legde voor het hogere inkomen van de betrokkenen. Indiener stelt voor dit 
externaliteitseffect op te heffen door de invoering van een Pigouviaanse belasting die wordt 
geheven op alle ingezetenen van land B en vervolgens wordt overgeheveld naar land A. 
Rekwestrant verschaft tevens een uitgebreide formule voor de berekening van de bedragen die 
deze belasting zou moeten opleveren om de externaliteitskosten te dekken.

Commentaar van de Commissie

a) Definitie van een Pigouviaanse belasting

Een Pigouviaanse (of Pigoviaanse) taks is een vorm van belasting die wordt geheven op een 
marktactiviteit die negatieve externe effecten (kosten voor een ander) sorteert. De belasting is 
bedoeld om een inefficiënte marktuitkomst te corrigeren, en wel door negatieve 
externaliteitseffecten te neutraliseren. Wanneer er sprake is van negatieve externaliteiten, 
worden de maatschappelijke kosten van een marktactiviteit namelijk niet gecompenseerd door 
de individuele kosten die daaraan zijn verbonden. In dat geval is het marktresultaat niet 
efficiënt en kan het leiden tot overconsumptie van het product. Milieuvervuiling is een vaak 
geciteerd voorbeeld van een dergelijk externaliteitseffect.

Een Pigouviaanse belasting wordt normaliter geheven over de consumptie of het gebruik van 
middelen of hulpbronnen zoals bijvoorbeeld tabak of milieugoederen; daardoor heeft een 
Pigouviaanse belasting normaal gesproken de kenmerken van een indirecte belasting (zoals 
bijvoorbeeld btw of accijnzen). Duidelijk is wel dat een Pigouviaanse belasting die als 
compensatie voor braindrain wordt geheven, bovenop de inkomstenbelasting zou komen en 
aldus een vooraf te berekenen bedrag zou opleveren dat land B aan land A zou moeten 
overmaken. De toepassing van een Pigouviaanse belasting in de hierboven omschreven zin 
zou daarom te vergelijken zijn met een vorm van directe belasting. 

Om voor de hand liggende redenen is het nauwelijks denkbaar dat de lidstaten een dergelijke 
Pigouviaanse belasting unilateraal zouden invoeren, in het bijzonder aangezien de opbrengst 
van deze belasting zou worden overgedragen aan een andere lidstaat. 

b) Analyse 

In het huidige stadium van ontwikkeling van het Unierecht bestaat er een beperkte wetgeving 
op het gebied van directe belastingen, die in wezen onder de bevoegdheid van de lidstaten 
valt. Het staat de lidstaten vrij hun belastingstelsels vorm te geven en te structureren op basis 
van hun financiële behoeften en beleidsdoelstellingen, om te bepalen welke koppelingen er 
moeten worden aangelegd voor het uitoefenen van hun belastingrechten en om te beslissen 
wát er moet worden belast en tegen welk tarief. Bij de uitoefening van deze bevoegdheid 
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moeten de lidstaten echter wel hun verplichtingen uit hoofde van de EU-Verdragen nakomen. 
Met name is het de lidstaten niet toegestaan te discrimineren op grond van nationaliteit of om 
onderscheid te creëren of in stand te houden ten opzichte van onderdanen van lidstaten – ook 
niet van hun eigen onderdanen – die hun vrijheden op grond van de EU-Verdragen 
uitoefenen. Zij kunnen evenmin ongerechtvaardigde beperkingen aan deze vrijheden 
opleggen.

Het is dan ook de vraag of er voor een dergelijke Pigouviaanse belasting in dit stadium op 
basis van de bestaande Verdragen wel voldoende rechtsgrondslag voorhanden is voor 
wetgeving op dat gebied.

Ook vanuit praktisch oogpunt is het moeilijk voorstelbaar dat voor de goedkeuring van een 
daartoe strekkend initiatief door de Raad de nodige unanimiteit kan worden gevonden. Er zijn 
ongetwijfeld lidstaten van waaruit tal van hooggekwalificeerde mensen naar andere lidstaten 
verhuizen met het oog op het vinden van een beter betaalde baan. Wél is het zo dat landen 
waarnaar deze categorie werknemers uit andere lidstaten verhuizen zich over het hetzelfde 
verschijnsel beklagen, namelijk dat zij hooggekwalificeerd personeel kwijtraken aan andere, 
voornamelijk niet-EU-landen, zoals Zwitserland, Noorwegen en in het bijzonder de 
Verenigde Staten van Amerika. Deze landen zouden per definitie niet vallen onder de 
toepassing van een dergelijk systeem van braindraincompensatie. Dit zou ten koste kunnen 
gaan van de concurrentiepositie van in de Europese Unie als zodanig gevestigde 
ondernemingen, aangezien de invoering van een Pigouviaanse belasting de arbeidskosten zou 
opdrijven doordat er extra belastingen zouden worden geheven.  

Er moet ook rekening mee worden gehouden dat de situatie in de loop der tijd kan veranderen 
en dat lidstaten die van oudsher tot de "emigratielanden" werden gerekend, op een gegeven 
moment "immigratielanden" worden. Ook mag niet worden vergeten dat de situatie in de loop 
der tijd kan veranderen en dat lidstaten die van oudsher tot de "emigratielanden" werden 
gerekend, op een gegeven moment "immigratielanden" worden. Bovendien is het zo dat, 
indien deze hooggekwalificeerde personen naar hun land van herkomst terugkeren nadat zij 
bijkomende opleidingen hebben genoten en ervaring hebben opgedaan in het land van 
tewerkstelling, de lidstaat van oorsprong voor die extra kwalificaties weer een compensatie 
zou moeten bieden. 

Een en ander laat zien dat er aan het toekennen van compensatie voor braindrain een aantal 
aspecten zijn verbonden die veel verder gaan dan op het eerste gezicht uit het verzoekschrift 
van rekwestrant kan worden afgeleid.

Conclusie

De Commissie komt derhalve tot de conclusie dat een wetgevingsinitiatief in de zin van de 
voorstellen van de indiener problematisch zou zijn, zowel in termen van rechtsgrondslag als 
wat betreft de kansen dat de lidstaten het hierover eens zouden kunnen worden.


