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EU-ontvangsten: nieuw voorstel niet gebaseerd op geheel 
deugdelijke veronderstellingen en nog steeds ingewikkeld, aldus 
controleurs 

Volgens een advies dat vandaag werd gepubliceerd door de Europese Rekenkamer blijft de voorgestelde 
hervorming van de wijze waarop geld wordt aangetrokken om de EU te financieren complex. De controleurs 
stellen een aantal problemen vast met de voorgestelde hervorming en dringen aan op veranderingen om de 
werking ervan te verbeteren.  

Sinds 1988 worden de middelen die van de lidstaten worden geïnd ten behoeve van de EU-begroting, de 
zogenaamde “eigen middelen”, in drie hoofdcategorieën ingedeeld: douanerechten, belasting over de 
toegevoegde waarde en een percentage van het bruto nationaal inkomen (bni). De Europese Commissie heeft 
voorgesteld om het stelsel voor het nieuwe meerjarig financieel kader 2021-2027 te veranderen. 

In het voorstel van de Commissie worden de douanerechten gehandhaafd maar wordt het 
inhoudingspercentage voor de inningskosten voor de lidstaten lager, blijft de bijdrage op basis van het bni een 
significante bron van ontvangsten en wordt het btw-element vereenvoudigd. Deze drie eigen middelen zouden 
goed zijn voor 87 % van de EU-ontvangsten. Er zouden ook drie nieuwe eigenmiddelenbronnen komen, op basis 
van een nieuwe gemeenschappelijke belastingregeling voor bedrijven in de EU, het emissiehandelssysteem van 
de EU en niet-gerecycleerd kunststof verpakkingsafval. 

Daarnaast stelt de Commissie voor om het bestaande systeem van correcties, dat sommige lidstaten ten goede 
komt, geleidelijk af te bouwen, en de maxima van de ontvangsten te verhogen ter compensatie van de gevolgen 
van de Brexit en van de integratie van het Europees Ontwikkelingsfonds in de EU-begroting.  

“De EU-financiering is reeds dertig jaar niet meer grondig herzien”, aldus Eva Lindström, het lid van de Europese 
Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor dit advies. “Delen van het voorstel zullen bijdragen tot de 
vereenvoudiging van het stelsel, bijvoorbeeld de vereenvoudiging van het btw-element en het afbouwen van 
correcties. Maar over het geheel genomen blijft het voorgestelde stelsel ingewikkeld en we vinden dat het niet 
altijd gebaseerd is op geheel deugdelijke veronderstellingen.” 
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De controleurs stelden meerdere problemen vast met betrekking tot het voorstel van de Commissie: 

• het voorstel betreffende de vennootschapsbelasting is afhankelijk van de vaststelling van de 
belastingrichtlijn op EU- en nationaal niveau en de uitvoering ervan kan in het gunstigste geval pas enkele jaren 
na aanvang van de nieuwe begrotingsperiode beginnen; 

• het op emissies gebaseerde voorstel biedt geen extra stimulansen voor de lidstaten om broeikasgassen 
terug te dringen en is onbestendig, omdat de prijzen van emissierechten zeer wisselvallig zijn; 

• er zijn betere gegevens nodig voor de berekeningen in het kader van het voorstel inzake kunststof 
verpakkingsafval en in de analyse zou rekening moeten worden gehouden met gedragswijzigingen; 

• voor het vereenvoudigde btw-stelsel wordt gewerkt met veronderstellingen die niet aansluiten op 
bepaalde stappen van de Commissie zelf in verband met de berekening van deze middelen. 

De controleurs bevelen het Europees Parlement en de Raad dus aan, de Commissie te vragen om: 

• te beoordelen hoe waarschijnlijk het is dat de middelenbron op basis van de vennootschapsbelasting 
tijdens de volgende begrotingsperiode zullen wordt doorgevoerd; 

• te verduidelijken dat de middelen op basis van emissies lidstaten geen extra stimulansen bieden om 
broeikasgassen terug te dringen, en de gevolgen van de volatiliteit ervan te analyseren; 

• na te gaan in hoeverre ontvangsten uit middelen op basis van kunststof afval kunnen dalen als gevolg van 
veranderingen in het consumentengedrag; 

• het btw-voorstel te heroverwegen. 

 

Noot voor de redactie  

De Europese Rekenkamer draagt bij tot het verbeteren van de financiële governance van de EU door het 
publiceren van adviezen over voorstellen voor nieuwe of gewijzigde wetgeving met financiële impact. De 
adviezen worden gebruikt door de wetgevende autoriteiten – Europees Parlement en Raad – bij hun werk. 

ERK-advies nr. 5/2018 over het voorstel van de Commissie betreffende het nieuwe stelsel van eigen middelen 
van de Europese Unie is momenteel in het Engels beschikbaar op de website van de ERK eca.europa.eu; andere 
talen volgen te zijner tijd. 
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