
 
EP-leden zetten volgende stap op weg naar het
COVID-19-herstelplan
 

De EP-leden hebben drie wetten goedgekeurd over het stelsel van eigen middelen van de
EU. Zo effenen ze het pad voor de hervorming van dat stelsel en voor nieuwe
inkomstenbronnen.
 
De  EP-leden  hebben  donderdag  een  uitvoeringsverordening  en  twee  operationele
verordeningen goedgekeurd over de methodes voor het  innen of  beschikbaar maken van
bepaalde eigen middelen. Die middelen vormen de inkomsten van de EU-begroting. De drie
wetten werken in combinatie met het belangrijke Eigenmiddelenbesluit (EMB). Dat werd in
september 2020 goedgekeurd door het Parlement en in december 2020 door de Raad. Het is
nu aan de lidstaten om dit besluit te ratificeren. Op 18 maart hadden 13 van de 27 dat proces al
voltooid (Klik hier voor meer info over de stand van de ratificaties).
 
De goedgekeurde verordeningen bevatten bepalingen over de berekening en vereenvoudiging
van de inkomsten van de EU, het beheer van de kasstroom, het toezicht en het controlerecht.
Deze bepalingen zijn nodig om ervoor te zorgen dat de hervormde ontvangstenzijde van de EU-
begroting vlot blijft draaien.
 
Zodra de lidstaten het Eigenmiddelenbesluit hebben bekrachtigd, wordt het pakket dat vandaag
werd goedgekeurd met terugwerkende kracht van toepassing vanaf 1 januari 2021. Het pakket
omvat onder meer de invoering van een nieuwe heffing op plastic. De komende vijf jaar zal
worden voorzien in een hele reeks van zulke nieuwe inkomstenbronnen. Door middel van het
EMB zal de EU 750 miljard euro kunnen lenen voor het herstelplan “Next Generation EU”.
 
Citaten van de corapporteurs
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• Het Parlement versnelt de hervorming van de inkomsten van de EU en maakt zo het
herstelpakket “Next Generation EU”, goed  voor 750 miljard euro, gebruiksklaar

• Nieuwe bronnen van inkomsten zullen de EU-begroting van nieuwe financiering voorzien,
onder meer via een heffing op plastic, en zullen helpen de schulden af te lossen die door het
herstelfonds zijn aangegaan

• De EU-landen moeten het Eigenmiddelenbesluit zo snel mogelijk ratificeren
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32020D2053
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20200910IPR86815/stemming-over-eigen-middelen-parlement-baant-de-weg-voor-coronaherstelplan
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20200910IPR86815/stemming-over-eigen-middelen-parlement-baant-de-weg-voor-coronaherstelplan
https://www.consilium.europa.eu/nl/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2020025&DocLanguage=en
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/nl/document.html?reference=EPRS_BRI%282018%29630265
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_nl


•

•

•

José Manuel Fernandes (EVP, PT): “Het Europees Parlement geeft opnieuw de toon aan. Met
de goedkeuring van dit pakket zorgen we ervoor dat het stelsel van eigen middelen van de EU
zal  bijdragen aan de verwezenlijking van het  herstelplan “Next  Generation EU”,  zodra de
lidstaten het EMB hebben geratificeerd. De stemming van vandaag herinnert ons eraan dat we
snel en doortastend moeten optreden om het herstel in gang te zetten.”
 
Valérie  Hayer  (RENEW,  FR):  “Het  Parlement  handelt  opnieuw  snel  om  het  herstel  te
verwezenlijken. We dringen er nu bij alle lidstaten op aan het herstelplan zo snel mogelijk te
bekrachtigen.  We  kunnen  ons  geen  uitstel  veroorloven.  Daarnaast  verplicht  de
terugbetalingsovereenkomst van december de Commissie ertoe om in juni dit jaar een voorstel
te doen voor een digitale EU-heffing, ongeacht wat er gebeurt op het niveau van de OESO.”
 
Uitslag van de stemming
 
Verordening voor eigen inkomsten op basis van een heffing op plastic verpakkingen
 
540 stemmen voor, 109 tegen, 38 onthoudingen
 
Uitvoeringsmaatregelen voor het stelsel van eigen middelen
 
560 stemmen voor, 48 tegen, 82 onthoudingen
 
Inning van eigen middelen uit de belasting over de toegevoegde waarde
 
552 stemmen voor, 69 tegen, 67 onthoudingen
 
Achtergrond
 
Tijdens  de  onderhandelingen  over  de  langetermijnbegroting  van  de  EU voor  2021-2027
(“meerjarig financieel kader”) hebben de Parlementsleden ervoor gezorgd dat er een bindende
routekaart  komt voor nieuwe EU-inkomstenbronnen.  De routekaart  voor de invoering van
nieuwe eigen middelen omvat de volgende drie stappen:
 

Eerste stap (2021): in januari 2021 werd een heffing op niet-gerecyclede kunststoffen
ingevoerd en vóór juni worden nieuwe wetgevingsvoorstellen ingediend voor een
mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens, een digitale heffing en een
herziening van het emissiehandelssysteem; 
Tweede stap (2022 en 2023):  de Raad bespreekt de nieuwe inkomstenbronnen
uiterlijk  op  1  juli  2022,  zodat  deze  uiterlijk  op  1  januari  2023  kunnen  worden
ingevoerd; 
Derde stap (2024-2026): vóór juni 2024 dient de Commissie een voorstel in voor
aanvullende nieuwe eigen middelen, waaronder eventueel een belasting op
financiële transacties en een financiële bijdrage van het bedrijfsleven of een
n i e u w e  g e m e e n s c h a p p e l i j k e  h e f f i n g s g r o n d s l a g  v o o r  d e
vennootschapsbelasting.  De Raad bespreekt  deze nieuwe inkomstenbronnen
uiterlijk  op  1  juli  2025,  zodat  deze  uiterlijk  op  1  januari  2026  kunnen  worden
ingevoerd.
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https://www.europarl.europa.eu/meps/nl/96899/JOSE+MANUEL_FERNANDES/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/nl/135511/VALERIE_HAYER/home
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20201211IPR93621/parlement-keurt-zevenjarenbegroting-2021-2027-goed
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20201211IPR93621/parlement-keurt-zevenjarenbegroting-2021-2027-goed
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32020Q1222(01)#d1e32-44-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32020Q1222(01)#d1e32-44-1


Contact 
 
 

Meer informatie
EP-onderzoek: Implementing the Own Resources Decision
EP-onderzoek: Reform of the EU own resources

Aangenomen tekst (25.03.2021)
Video-opname van het debat (24.3.2021
Recente hoorzitting van de Begrotingscommissie over de eigen middelen, inclusief
verklaringen van de corapporteurs (17.3.2021)
Meer informatie over het ratificatieproces van het Eigenmiddelenbesluit
Overzicht van de procedure Uitvoeringsmaatregelen voor het stelsel van eigen middelen van
de Europese Unie
Overzicht van de procedure Verordening over eigen inkomsten op basis van een heffing op
plastic verpakkingen
Verloop van de procedure  Inning van de eigen middelen uit de belasting over de toegevoegde
waarde
Begrotingscommissie
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(+32) 2 28 40924 (BXL)
(+33) 3 881 73780 (STR)
(+32) 498 98 13 45
armin.wisdorff@europarl.europa.eu

Ingelise DE BOER
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(+32) 2 28 33 542 (BXL)
(+32) 470 89 04 91
ingelise.deboer@europarl.europa.eu
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Press Officer in the Netherlands

(+31) 7 031 35 410
(31) 6 1294 0913
willemijn.dejong@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA%282021%29690519
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/nl/document.html?reference=IPOL_IDA%282021%29690963
http://www.europarl.europa.eu/plenary/nl/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/nl/texts-adopted.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/home
https://twitter.com/EP_Budgets/status/1372218704335925252
https://twitter.com/EP_Budgets/status/1372218704335925252
https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2020025&DocLanguage=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0132(APP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0132(APP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0131(NLE)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0131(NLE)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0133(NLE)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0133(NLE)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/committees/nl/budg/home.html


Paola GARCIA ISAAK
Press officer in Belgium

(+32) 2 28 32 377
(+32) 478 96 00 84
paola.garcia@europarl.europa.eu
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