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DE REKENKAMER VAN DE EUROPESE UNIE,
Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name
artikel 322, lid 2;
Gezien het voorstel van de Commissie voor een verordening van de Raad betreffende
de regels en procedures voor de terbeschikkingstelling van de eigen middelen op basis
van het emissiehandelssysteem, het mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens
en toegewezen winsten, en betreffende de maatregelen om in de behoefte aan
kasmiddelen te voorzien, vastgesteld op 14 maart 2022 1;
Gezien het op 30 maart 2022 ontvangen verzoek van de Raad om een advies;
Gezien Besluit (EU, Euratom) 2020/2053 van de Raad van 14 december 2020
betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie en tot intrekking van
Besluit 2014/335/EU, Euratom 2;
Gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 609/2014 van de Raad betreffende de regels en
procedures voor de terbeschikkingstelling van de traditionele eigen middelen, de btwen de bni-middelen, en betreffende de maatregelen om in de behoefte aan
kasmiddelen te voorzien 3, zoals laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EU,
Euratom) 2022/615 van 5 april 2022 4;
Gezien Verordening (EU, Euratom) 2021/770 van de Raad van 30 april 2021
betreffende de berekening van de eigen middelen op basis van niet-gerecycled
kunststof verpakkingsafval, de methoden en procedures voor de terbeschikkingstelling
van die eigen middelen, de maatregelen om in de behoefte aan kasmiddelen te
voorzien en bepaalde aspecten van de eigen middelen op basis van het bruto nationaal
inkomen 5, en

1

COM(2022) 101 final — 2022/0071(NLE) van 14.3.2022.

2

PB L 424 van 15.12.2020, blz. 1.

3

PB L 168 van 7.6.2014, blz. 39.

4

PB L 115 van 13.4.2022, blz. 51.

5

PB L 165 van 11.5.2021, blz. 15.

5
Gezien de vorige adviezen van de Europese Rekenkamer 6 inzake het stelsel van eigen
middelen van de EU, en met name de adviezen nr. 5/2018 en nr. 2/2021.
Overwegende hetgeen volgt:
1)

in de discussienota van de Commissie over de toekomst van de EU-financiën 7
wordt benadrukt dat “de huidige benadering van de financiering […] te
ingewikkeld, ondoorzichtig en vol complexe correctiemechanismen [is]” en dat
het stelsel in de toekomst eenvoudig, billijk en transparant moet zijn;

2)

in de resolutie over hervorming van het stelsel van eigen middelen van de
Europese Unie, die het Europees Parlement in maart 2018 aannam, werd
gewezen op tekortkomingen in de wijze waarop de EU-begroting wordt
gefinancierd en werd opgeroepen tot grondige hervormingen, en met name tot
de invoering van nieuwe, verschillende categorieën eigen middelen en de
afschaffing van alle correcties 8.

BRENGT HET VOLGENDE ADVIES UIT:

6

Adviezen nr. 2/2021 (PB C 402l van 5.10.2021, blz. 1), nr. 11/2020 (PB C 26 van 22.1.2021,
blz. 1), nr. 5/2018 (PB C 431 van 29.11.2018, blz. 1), nr. 7/2015 (PB C 5 van 8.1.016, blz. 1),
nr. 7/2014 (PB C 459 van 19.12.2014, blz. 1), nr. 2/2012 (PB C 112 van 18.4.2012, blz. 1),
nr. 2/2008 (PB C 192 van 29.7.2008, blz. 1), nr. 2/2006 (PB C 203 van 25.8.2006, blz. 50),
nr. 4/2005 (PB C 167 van 7.7.2005, blz. 1) en nr. 7/2003 (PB C 318 van 30.12.2003, blz. 1).

7

COM(2017) 358 final van 28.6.2017.

8

Resolutie van het Europees Parlement van 14 maart 2018 over hervorming van het stelsel
van eigen middelen van de Europese Unie (2017/2053(INI)).

6

Inleiding
01 NextGenerationEU (“NGEU”) is het tijdelijke fonds van de EU om de lidstaten te

helpen de sociaaleconomische gevolgen van de COVID-19-pandemie te beperken en
weer op het goede spoor te komen in hun streven naar duurzame groei. In het kader
van NGEU zal tot 750 miljard EUR aan op kapitaalmarkten opgenomen financiering
beschikbaar worden gesteld. Er zijn voldoende inkomsten nodig voor de dekking van
de terugbetalingen van de EU van de niet-terugvorderbare financiële steun die aan de
lidstaten is verleend in verband met NGEU. Deze terugbetalingen zullen volgens de
planning tot eind 2058 duren 9.

02 Als onderdeel van het Interinstitutioneel Akkoord (IIA) in het kader van het

meerjarig financieel kader (MFK) 2021-2027 10 zijn het Europees Parlement, de Raad en
de Commissie het eens geworden over een routekaart voor de invoering van
voldoende nieuwe eigen middelen ter dekking van een bedrag dat overeenkomt met
de verwachte uitgaven met betrekking tot de NGEU-terugbetalingen. In het kader van
de routekaart zal de Commissie vijf nieuwe eigen middelen voorstellen — drie in 2021
en twee in 2024 — en deze invoeren voor respectievelijk de begrotingsjaren 2023
en 2026.

03 Op 22 december 2021 heeft de Commissie voorgesteld het eigenmiddelenbesluit

(EMB) te wijzigen 11 om vanaf 2023 geleidelijk drie nieuwe categorieën eigen middelen
in te voeren: een eerste op basis van het herziene EU-emissiehandelssysteem, een
tweede op basis van het mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens, en een
derde op basis van het deel van de restwinsten van de grootste en meest
winstgevende multinationale ondernemingen dat aan EU-lidstaten wordt toegewezen.
Dit voorstel is nog niet aangenomen. Tegelijkertijd heeft de Commissie toegezegd
9

Verordening (EU) 2020/2094 van de Raad van 14 december 2020 tot vaststelling van een
herstelinstrument van de Europese Unie ter ondersteuning van het herstel na de COVID-19crisis (PB L 433I van 22.12.2020, blz. 23).

10

Interinstitutioneel Akkoord van 16 december 2020 tussen het Europees Parlement, de Raad
van de Europese Unie en de Europese Commissie betreffende begrotingsdiscipline,
samenwerking in begrotingszaken en goed financieel beheer, alsmede betreffende nieuwe
eigen middelen, met inbegrip van een routekaart voor de invoering van nieuwe eigen
middelen (PB L 433I van 22.12.2020, blz. 28).

11

Voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Besluit (EU, Euratom) 2020/2053
betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie, COM(2021) 570 final
2021/0430 (CNS).
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nieuwe regels voor te stellen voor de terbeschikkingstelling van de nieuwe eigen
middelen in de eerste helft van 2022.

04 Op 14 maart 2022 heeft de Commissie bij de Raad een voorstel ingediend voor

een verordening betreffende de regels en procedures voor de terbeschikkingstelling
van de eigen middelen op basis van het emissiehandelssysteem, het mechanisme voor
koolstofcorrectie aan de grens en toegewezen winsten, en betreffende de
maatregelen om in de behoefte aan kasmiddelen te voorzien (het voorstel). Op
30 maart 2022 heeft de Raad de ERK verzocht advies uit te brengen over het voorstel.

Nieuwe eigen middelen gepland voor de financiering van
NextGenerationEU
Eigen middelen op basis van het herziene EU-emissiehandelssysteem

05 Het EU-emissiehandelssysteem (Emissions Trading System, ETS) is de

koolstofmarkt van de EU waarop bedrijven emissierechten kopen of ontvangen. De
Commissie stelt voor dat 25 % van de inkomsten uit rechten uit de emissiehandel die
binnen de reikwijdte van de eigen middelen vallen, naar de EU-begroting gaat. Dit
omvat inkomsten uit het huidige ETS voor vaste installaties en de luchtvaart waarvoor
extra emissierechten zouden worden geveild, alsmede uit de uitbreiding van het ETS
tot het zeevervoer en de invoering van een afzonderlijk emissiehandelssysteem voor
het wegvervoer en gebouwen.

06 De Commissie heeft in het EMB (zie paragraaf 03) ook een tijdelijk

solidariteitsmechanisme voorgesteld. In het kader van het mechanisme wordt een
maximumbijdrage ingevoerd in voor koolstofintensieve lidstaten met een lager
inkomen en een minimumbijdrage voor koolstofarme lidstaten met een doorgaans
hoger inkomen. De Commissie schat dat de eigen middelen op basis van het ETS voor
de periode 2026-2030 gemiddeld ongeveer 12 miljard EUR per jaar zal genereren voor
de EU-begroting.

Eigen middelen op basis van het mechanisme voor koolstofcorrectie aan
de grens

07 Het mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens (Carbon Border Adjustment

Mechanism, CBAM) legt een koolstofprijs op aan de invoer in de EU waarvan de
productie onderhevig is aan emissies, die overeenkomt met wat zou zijn betaald indien

8
de goederen op de eengemaakte markt waren geproduceerd. Over de vaststelling van
het CBAM wordt momenteel een wetgevingsbespreking gehouden 12.

08 Om dergelijke producten in de EU in te voeren, zullen importeurs een CBAM-

certificaat moeten kopen. De prijs van de certificaten wordt berekend op basis van de
wekelijkse gemiddelde veilingprijs van ETS-emissierechten, uitgedrukt in euro per ton
uitgestoten CO2. De Commissie stelt voor dat 75 % van de ontvangsten die door de
lidstaten in het kader van het CBAM worden geïnd naar de EU-begroting gaan. Naar
verwachting zal dit mechanisme na de voor 2023-2025 geplande overgangsperiode
inkomsten voor de EU-begroting gaan opleveren. Geraamd wordt dat het mechanisme
in de periode 2026-2030 gemiddeld ongeveer 1 miljard EUR per jaar zal genereren
voor de EU-begroting.

Eigen middelen op basis van het deel van de restwinsten van de grootste
en meest winstgevende multinationale ondernemingen die aan EUlidstaten worden toegewezen

09 De Commissie stelt voor dat de lidstaten een nationale bijdrage aan de EU-

begroting leveren op basis van het deel van de restwinsten van de grootste en meest
winstgevende multinationale ondernemingen (MNO’s) die aan EU-lidstaten worden
toegewezen. De lidstaten komen in aanmerking voor een deel van de toegewezen
winsten met betrekking tot de door de MNO’s geleverde goederen of diensten die
binnen hun rechtsgebied worden gebruikt of verbruikt.

10 Deze eigen middelen zijn gebaseerd op de hervorming van het internationale

belastingkader dat in oktober 2021 is overeengekomen door meer dan 130 leden van
het inclusief kader van de OESO/G20 inzake grondslaguitholling en winstverschuiving.
“Pijler 1” van deze overeenkomst heeft tot doel deelnemende landen in staat te stellen
een deel van de restwinsten van ’s werelds grootste MNO’s te belasten, een voorstel
dat momenteel internationaal wordt besproken. Bijgevolg heeft de Commissie nog
geen voorstel voor sectorale wetgeving aangenomen.

12

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van
een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens — COM(2021) 564 final
2021/0214(COD).

9

11 In het kader van deze voorgestelde eigen middelen zouden de lidstaten 15 % van

het deel van de aan MNO’s toegewezen belastbare winsten aan de EU-begroting
bijdragen. Geraamd wordt dat deze eigen middelen jaarlijks tussen 2,5 en
4 miljard EUR aan inkomsten voor de EU-begroting zullen genereren.

Terbeschikkingstelling van eigen middelen

12 De “terbeschikkingstellingsverordeningen”, die een aanvulling zijn op het EMB,
vormen de pijlers van het financieringsstelsel van de EU. Hierin worden de volgende
procedures en termijnen vastgesteld voor de terbeschikkingstelling van de eigen
middelen aan de Commissie:
o

Verordening nr. 609/2014 (MAR1) heeft betrekking op de traditionele eigen
middelen (TEM), eigen middelen op basis van de belasting over de toegevoegde
waarde (btw-middelen) en het bruto nationaal inkomen (bni-middelen), en

o

Verordening 2021/770 (MAR2) heeft betrekking op de nieuwe eigen middelen op
basis van niet-gerecycled kunststof verpakkingsafval.

13 Indien de voorgestelde wijzigingen van het EMB, zoals beschreven in de

paragrafen 05 tot en met 11, worden vastgesteld, zullen er nog eens drie eigen
middelen in het financieringsstelsel van de EU worden opgenomen. Hierover wordt
momenteel een wetgevingsbespreking gehouden, maar de Commissie heeft in dit
vroege stadium al een voorstel ingediend om een specifieke
“terbeschikkingstellingsverordening” in te voeren voor de nieuwe eigen middelen
(MAR3) (zie paragraaf 04). Ons advies over dit voorstel wordt hieronder uiteengezet.

Voorstel

14 Volgens de Commissie voegt het voorstel praktische regelingen toe, met inbegrip

van maatregelen inzake controle, toezicht en herziening voor de in het gewijzigde EMB
voorgestelde nieuwe eigen middelen. De structuur ervan weerspiegelt of repliceert de
bepalingen van MAR1 en MAR2 met betrekking tot de bewaring van bewijsstukken,
administratieve samenwerking, boekhouding van de eigen middelen, schatkist en
boekingsregels, en het beheer van de kasmiddelen.

10

15 Het voorstel legt regels vast voor de terbeschikkingstelling van de drie extra eigen

middelen. Het bevat ook bepalingen over betalingen onder voorbehoud en
herzieningsprocedures en over verschuldigde rente indien de eigen middelen te laat
ter beschikking worden gesteld.

16 De Commissie herhaalt in het voorstel dat, zodra overeenstemming over het

voorstel is bereikt, de terbeschikkingstellingsbepalingen voor alle eigen middelen
moeten worden samengevoegd om te voorkomen dat er naast elkaar verschillende
terbeschikkingstellingsverordeningen (MAR1, MAR2 en MAR3) bestaan en om te
zorgen voor juridische samenhang in overeenstemming met de agenda voor betere
regelgeving van de EU13.

13

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s — Samen zorgen voor betere
regelgeving, COM(2021) 219 final van 29.4.2021.

11

Opmerkingen
Algemene opmerkingen

17 Met uitzondering van de belangrijkste component van de voorgestelde eigen

middelen op basis van het ETS is de in het voorstel beschreven sectorale wetgeving
voor de nieuwe eigen middelen nog niet vastgesteld. Het wetgevingsproces om het
ETS uit te breiden tot emissies van zee- en wegvervoer en gebouwen, en om het CBAM
vast te stellen, is nog niet afgerond. Ook de grondslag voor het berekenen van de
restwinsten van de grootste en meest winstgevende MNO’s die aan de lidstaten
worden toegewezen, is nog niet vastgesteld. Aangezien er momenteel wordt gewerkt
aan het multilaterale verdrag ter uitvoering van de overeenkomst van het inclusief
kader inzake grondslaguitholling en winstverschuiving van de Organisatie voor
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de G20 14, heeft de Commissie
aangekondigd dat zij in de loop van 2022 een voorstel voor een richtlijn van de Raad
zal indienen.

18 Als gevolg hiervan heeft de Commissie nog geen interne procedures ingevoerd

voor het beheer van de voorgestelde nieuwe eigen middelen. Deze omvatten de
procedures voor de berekening, vaststelling en inning van ontvangsten. Het gebrek aan
beschikbare informatie over de werking van dergelijke processen beperkt de reikwijdte
van dit advies.

19 Wij hebben in het verleden gemeld dat het stelsel van eigen middelen complex is
en transparantie ontbeert 15. Naar aanleiding van de door de Commissie voorgestelde
wijziging van het EMB waarbij drie nieuwe eigen middelen worden toegevoegd,
worden in het voorstel specifieke regels en methoden ingevoerd om deze ter
beschikking te stellen. Deze regels en methoden verschillen van die welke van
toepassing zijn op bestaande eigen middelen (zie de paragrafen 21-38). Wij zijn
daarom van mening dat het EU-financieringsstelsel complex blijft.

14

Statement on a Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the
Digitalisation of the Economy, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project,
8 oktober 2021.

15

In de Adviezen nrs. 2/2012, 2/2008 en 2/2006 hebben we onze bezorgdheid geuit over de
complexiteit en het gebrek aan transparantie van het huidige (en het voorgaande) stelsel
van eigen middelen voor de financiering van de EU-begroting.

12

Specifieke opmerkingen

20 Naast de bovenstaande punten maken wij specifieke opmerkingen over de

volgende hoofdstukken van het voorstel (onder verwijzing naar de desbetreffende
bepalingen):
a)

Algemene bepalingen (de voorgestelde artikelen 1 tot en met 4);

b)

Boekhouding van de eigen middelen (de voorgestelde artikelen 5 en 6);

c)

Berekening van de eigen middelen (de voorgestelde artikelen 7 tot en met 9);

d)

Terbeschikkingstelling van de eigen middelen (de voorgestelde artikelen 10 tot en
met 17);

e)

Betaling onder voorbehoud en herzieningsprocedure (de voorgestelde
artikelen 18 en 19);

f)

Slotbepalingen (de voorgestelde artikelen 21 en 22).

Algemene bepalingen

21 De Commissie stelt voor dat de termijn voor het bewaren van bewijsstukken

drie jaar bedraagt voor de eigen middelen op basis van het ETS en vijf jaar voor eigen
middelen op basis van het CBAM en op basis van toegewezen winsten 16. Voor de
andere bestaande eigen middelen gelden al verschillende termijnen voor het bewaren
van bewijsstukken: drie jaar voor de TEM, vier jaar voor de bni-middelen en de btwmiddelen, en vijf jaar voor de eigen middelen op basis van niet-gerecycled kunststof
verpakkingsafval. Hoewel we opmerken dat de voorgestelde termijnen voor de
bewaring van bewijsstukken uiteenlopen, zijn we ingenomen met het feit dat zij
consistent zijn met de termijn voor het corrigeren van elke eigenmiddelenbron
(zie paragraaf 32).

16

Artikel 2 van het voorstel.

13

Boekhouding van de eigen middelen

22 Wat de boeking van de eigen middelen betreft, voorziet het voorstel in

verschillende referentiejaren voor de berekening van de bijdragen voor een bepaalde
begroting (zie afbeelding 1):
o

het begrotingsjaar in het geval van de eigen middelen op basis van het ETS 17;

o

twee jaar vóór het begrotingsjaar voor de eigen middelen op basis van het
CBAM 18, en

o

drie jaar vóór het begrotingsjaar in het geval van de eigen middelen op basis van
toegewezen winsten 19.

Afbeelding 1 — Berekeningsperiode voor de verschillende eigen
middelen

N-2

N-1

N
BEGROTING

jaar N-3

Toegewezen winsten

CBAM

N+1

Bijdrage aan jaar N op
basis van definitieve
cijfers
Bijdrage aan jaar N op
basis van prognoses,
gecorrigeerd in de
volgende jaren

TEM
Btw
Bni

Periode gebruikt als
basis voor de
berekening van de
bijdrage aan jaar N

Niet-gerecycled
kunststofafval
ETS *

* De ETS-bijdragen zijn gebaseerd op definitieve cijfers, maar de aanpassingen voor het tijdelijke
solidariteitsmechanisme (zie paragraaf 06) zijn gebaseerd op prognoses.
Bron: ERK, op basis van Verordening (EU, Euratom) 2021/770 van de Raad, Verordening (EEG, Euratom)
nr. 609/2014 van de Raad en het voorstel.

17

Artikel 5, lid 3, en artikel 7, lid 1, van het voorstel.

18

Artikel 5, lid 4, en artikel 8 van het voorstel.

19

Artikel 5, lid 5, en artikel 9 van het voorstel.

14

23 Hoewel de voorgestelde aanpak voor de eigen middelen op basis van het ETS

vergelijkbaar is met die voor de TEM, wordt in de voorgestelde aanpak voor de eigen
middelen op basis van het CBAM en op basis van toegewezen winsten het
referentiejaar voor de berekening van de nationale bijdragen losgekoppeld van het
jaar waarin deze nodig zijn voor de EU-begroting. Dit betekent dat de bijdrage van de
lidstaten aan de EU-begroting niet gekoppeld is aan het desbetreffende referentiejaar
waarin de uitgaven moeten worden gefinancierd.

24 De benadering van de eigen middelen op basis van het CBAM en op basis van

toegewezen winsten wijkt af van de bestaande benaderingen die worden gebruikt
voor de huidige operationele eigen middelen en de voorgestelde eigen middelen op
basis van het ETS. De bni-middelen, btw-middelen en eigen middelen op basis van
niet-gerecycled kunststof verpakkingsafval worden allemaal in de begroting
opgenomen op basis van prognoses van de bedragen voor het begrotingsjaar. Deze
worden vooraf vastgesteld en vervolgens in de daaropvolgende jaren aangepast (via
het mechanisme van saldi en aanpassingen van saldi). We erkennen echter dat de
voorgestelde methode voor de eigen middelen op basis van het CBAM en op basis van
toegewezen winsten de voorspelbaarheid vergroot. Dit kan ook de administratieve
lasten van het beheer van de eigen middelen verminderen, omdat er in de komende
jaren geen salderingsprocedure nodig is.

Berekening van eigen middelen

25 De voorgestelde methoden voor de berekening van de drie nieuwe eigen

middelen 20 hangen in hoge mate af van de goedkeuring van de door de Commissie
voorgestelde wijziging van het EMB, de goedkeuring van de sectorale wetgeving die
momenteel in een wetgevingsbespreking wordt besproken of zal worden voorgesteld,
en de ontwikkeling van procedures voor het beheer ervan (zie de paragrafen 17 en 18).
Daarom kunnen wij geen uitgebreide beoordeling maken van de voorgestelde
bepalingen voor de berekening van deze nieuwe ontvangstenbronnen.

20

Artikelen 7 tot en met 9 van het voorstel.

15

Terbeschikkingstelling van eigen middelen
Tijdstippen voor de terbeschikkingstelling van eigen middelen

26 De Commissie stelt voor dat alle nieuwe eigen middelen ter beschikking worden
gesteld op de eerste werkdag van de maand:
o

de eigen middelen op basis van het ETS worden ter beschikking gesteld op de
eerste werkdag van de tweede maand die volgt op de maand waarin het recht is
vastgesteld 21;

o

de eigen middelen op basis van toegewezen winsten worden op de eerste
werkdag van elke maand ter beschikking gesteld (de bedragen zijn één twaalfde
van de door de lidstaten in het voorgaande jaar toegezonden jaarstaat) 22;

o

voor de eigen middelen op basis van het CBAM zullen jaarlijks op de eerste
werkdag van februari middelen ter beschikking worden gesteld 23.

27 De bestaande eigen middelen worden ook ter beschikking gesteld op de eerste

werkdag van elke maand (met uitzondering van de TEM, die ter beschikking worden
gesteld op de eerste werkdag na de 19e van de tweede maand die volgt op de maand
waarin het recht is vastgesteld). Wij zijn ingenomen met de aanpassing van de
tijdstippen voor de terbeschikkingstelling van eigen middelen.
Saldering, correcties en aanpassingen

28 Het voorstel bevat een procedure voor het salderen van het “totale

aanpassingsbedrag” 24 van de eigen middelen op basis van het ETS 25. Deze procedure is
erop gericht de meest recente bni- en ETS-gegevens op te nemen om de bijdragen die
de lidstaten in een bepaald jaar hebben geleverd, in de daaropvolgende jaren aan te
passen. De Commissie stelt de lidstaten uiterlijk op 1 februari in kennis van de
resultaten van deze salderingsprocedure en elke lidstaat boekt het daaruit

21

Artikel 11 van het voorstel.

22

Artikel 15 van het voorstel.

23

Artikel 13 van het voorstel.

24

Artikel 7, lid 4, van het voorstel.

25

Artikel 12 van het voorstel.
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voortvloeiende nettobedrag op de eerste werkdag van maart van het volgende jaar in
de rekeningen.

29 Het voorstel bevat ook bepalingen voor het corrigeren en aanpassen van het

CBAM 26 en de eigen middelen op basis van toegewezen winsten 27. Door deze
correcties en aanpassingen zullen de bijdragen in een bepaald jaar worden gewijzigd
en in het overzicht van het volgende jaar worden opgenomen. Voor de eigen middelen
op basis van het CBAM stellen de lidstaten de bedragen van de specifieke
aanpassingen ter beschikking op de eerste werkdag van februari van het jaar dat volgt
op het jaar waarin elke lidstaat zijn jaaroverzicht heeft toegezonden. Voor de eigen
middelen op basis van toegewezen winsten worden de aanpassingen in twaalfden ter
beschikking gesteld op de eerste werkdag van elke maand, in het jaar dat volgt op het
jaar waarin elke lidstaat zijn jaaroverzicht toezendt. In de voorgestelde bepaling wordt
niet aangegeven wanneer de Commissie de lidstaten van deze correcties en
aanpassingen in kennis moet stellen, zodat deze zo nodig in het volgende jaaroverzicht
kunnen worden opgenomen. De vaststelling van een termijn zou de voorspelbaarheid
voor de lidstaten verder verbeteren.

30 De voorgestelde procedures verschillen op sommige punten van de procedures

die van toepassing zijn op de bestaande eigen middelen. Voor de btw- en bni-middelen
deelt de Commissie de resultaten van de salderingsprocedure, die enkele correcties
omvat, uiterlijk op 1 februari mee, en elke lidstaat boekt het nettobedrag op de eerste
werkdag van maart van het volgende jaar in de rekeningen. Voor de eigen middelen op
basis van niet-gerecycled kunststof verpakkingsafval zullen de bedragen op de eerste
werkdag van juni van hetzelfde jaar ter beschikking worden gesteld.

31 Hoewel wij erkennen dat voor saldi op prognoses en correcties en aanpassingen

van geïnde ontvangsten verschillende regels kunnen gelden, hebben zij alle hetzelfde
doel, namelijk een herziening van de bedragen van de eigen middelen die in
voorgaande jaren ter beschikking zijn gesteld. We zijn dan ook van mening dat er
ruimte is voor harmonisatie om de complexiteit te verminderen.

26

Artikel 14 van het voorstel.

27

Artikel 16 van het voorstel.
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Termijn voor correcties

32 De Commissie stelt voor dat de eigen middelen op basis van het ETS niet langer

kunnen worden vervangen na 31 december van het derde jaar dat volgt op het
betrokken jaar 28. Dit is dezelfde termijn als voor de TEM. Voor de eigen middelen op
basis van het CBAM en op basis van toegewezen winsten is de voorgestelde termijn
voor wijzigingen 31 juli van het vijfde jaar 29. In tabel 1 vergelijken we de termijnen
voor de correctie voor de voorgestelde en de bestaande eigen middelen. Voor elke
eigenmiddelenbron geldt een andere termijn waarna met aangebrachte wijzigingen
geen rekening meer kan worden gehouden in het kader van de eigen middelen.
Hoewel deze verschillen tot op zekere hoogte kunnen worden gerechtvaardigd door de
specifieke kenmerken van elke eigenmiddelenbron, zijn wij van mening dat de
termijnen voor het aanbrengen van correcties beter op elkaar kunnen worden
afgestemd.

28

Artikel 6 van het voorstel.

29

Artikel 14, lid 3, en artikel 16, lid 3, van het voorstel.
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Tabel 1 — Termijn voor correcties (verjaring) voor de verschillende eigen
middelen
Termijn voor het bewaren
van bewijsstukken

(kan worden uitgebreid indien
correcties of aanpassingen nodig zijn)

Soort eigen middelen

Rechtsgrondslag

Eigen middelen op basis van nietgerecycled kunststof
verpakkingsafval

Verordening 2021/770
(MAR2)

5 jaar

Btw-middelen

Verordening nr. 609/2014
(MAR1)

4 jaar

TEM

Verordening nr. 609/2014
(MAR1)

3 jaar

Bni-middelen

Verordening nr. 609/2014
(MAR1)

4 jaar

Eigen middelen op basis van
het ETS

Voorstel

3 jaar

Eigen middelen op basis van
het CBAM

Voorstel

5 jaar

Eigen middelen op basis van
toegewezen winsten

Voorstel

5 jaar

Bron: ERK, op basis van Verordening (EU, Euratom) 2021/770 van de Raad, Verordening (EEG, Euratom)
nr. 1553/89 van de Raad, Verordening (EEG, Euratom) nr. 609/2014 van de Raad en het voorstel.

Vertragingsrenten

33 Vertragingsrente wordt berekend volgens de methode van MAR1, met inbegrip

van een drempel van 1 000 EUR waaronder wordt afgezien van de inning van
terugvorderingsrente 30. Wij zijn ingenomen met het feit dat dit de waarde
weerspiegelt die is vastgesteld voor de TEM en de btw- en bni-middelen, maar merken
op dat de drempel voor het afzien van de terugvorderingsrente op bedragen die te laat

30

Artikel 17 van het voorstel.
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beschikbaar worden gesteld in verband met de eigen middelen op basis van nietgerecycled kunststof verpakkingsafval slechts 500 EUR bedraagt 31.

Betaling onder voorbehoud en herzieningsprocedure

34 Betaling onder voorbehoud is alleen toegestaan in het geval van de eigen

middelen op basis van het CBAM en op basis van toegewezen winsten 32. Dergelijke
procedures bestaan ook voor de TEM en voor de btw-middelen. We merken echter op
dat de bestaande en de voorgestelde regel voor de op het ETS gebaseerde eigen
middelen, bni-middelen en eigen middelen op basis van niet-gerecycled kunststof
verpakkingsafval niet in een dergelijke mogelijkheid voorzien.

35 In het voorstel wordt aangegeven dat de herzieningsprocedure van toepassing is

op de eigen middelen op basis van het CBAM en op basis van toegewezen winsten 33.
Dit lijkt sterk op de procedure voor de TEM, die onlangs is ingevoerd bij MAR1 34. Een
dergelijke procedure verschilt echter van die welke is vastgesteld in Verordening (EEG,
Euratom) nr. 1553/89 van de Raad voor de btw-middelen en in MAR2 voor de eigen
middelen op basis van niet-gerecycled kunststof verpakkingsafval. Daarnaast merken
wij op dat de Commissie niet heeft voorgesteld een herzieningsprocedure voor de
eigen middelen op basis van het ETS in te voeren. In tabel 2 presenteren we een
vergelijkende analyse van de toepasselijke herzieningen voor de voorgestelde en
bestaande eigen middelen.

31

Artikel 11, lid 3, van Verordening (EU, Euratom) 2021/770 van de Raad van 30 april 2021
betreffende de berekening van de eigen middelen op basis van niet-gerecycled kunststof
verpakkingsafval, de methoden en procedures voor de terbeschikkingstelling van die eigen
middelen, de maatregelen om in de behoefte aan kasmiddelen te voorzien en bepaalde
aspecten van de eigen middelen op basis van het bruto nationaal inkomen.

32

Artikel 18 van het voorstel.

33

Artikel 19 van het voorstel.

34

Verordening (EU, Euratom) 2022/615 van de Raad van 5 april 2022 tot wijziging van
Verordening (EU, Euratom) nr. 609/2014 om de voorspelbaarheid voor de lidstaten te
vergroten en de procedures voor geschillenbeslechting bij de terbeschikkingstelling van de
traditionele eigen middelen, de btw- en de bni-middelen te verduidelijken, PB L 115,
13.4.2022, blz. 51.
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Tabel 2 — Vergelijking tussen de herzieningsprocedures voor eigen
middelen in bestaande rechtshandelingen en die in het voorstel

Soort
eigen middelen

Mogelijkheid voor
de lidstaat om een
beroep tot
nietigverklaring in
Procedure
te stellen bij het
wordt afgesloten Hof van Justitie van
met een besluit van de Europese Unie
Rechtsgrondslag
de Commissie
(HvJ-EU)

TEM

Verordening
nr. 609/2014
(MAR1)

Btw-middelen

Verordening
nr. 1553/89

Bni-middelen

Verordening
nr. 609/2014
(MAR1)

Eigen middelen op
basis van nietgerecycled kunststof
verpakkingsafval

Mogelijkheid voor
de lidstaat om een
vordering wegens
ongerechtvaardigd
e verrijking in te
stellen bij
het HvJ-EU

Geen herzieningsprocedure
gepland

Verordening
2021/770
(MAR2)

Eigen middelen op
basis van het ETS

Voorstel

Eigen middelen op
basis van het CBAM

Voorstel

Eigen middelen op
basis van
toegewezen
winsten

Voorstel

Geen herzieningsprocedure
gepland

Bron: ERK, op basis van Verordening (EU, Euratom) 2021/770 van de Raad, Verordening (EEG, Euratom)
nr. 1553/89 van de Raad, Verordening (EEG, Euratom) nr. 609/2014 van de Raad en het voorstel.

36 In Advies nr. 2/2021 stelden wij voor om één enkele herzieningsprocedure voor

de terbeschikkingstelling van eigen middelen voor te stellen, aangezien verschillende
herzieningsprocedures het systeem voor EU-financiering complexer maken. We blijven
bij dit standpunt en herhalen dat een dergelijke procedure moet zorgen voor een
evenwicht tussen het recht van verdediging van de lidstaten, mogelijke administratieve
lasten voor de Commissie en de specifieke kenmerken van de afzonderlijke
ontvangstenbronnen en de respectieve rechtskaders daarvan 35.

35

Zie suggestie 2 van Advies nr. 2/2021.
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Slotbepalingen

37 De Commissie stelt voor de huidige verordening vanaf 1 januari 2023 toe te

passen. De bepalingen betreffende de inwerkingtreding van de herverdeelde eigen
middelen op basis van toegewezen winsten zullen echter van toepassing zijn vanaf de
datum van toepassing van een nog op te stellen en vast te stellen richtlijn, of vanaf de
dag van inwerkingtreding van het multilaterale verdrag, al naargelang welke datum
later valt 36. Dit leidt tot onzekerheid over de vraag wanneer de effecten van deze eigen
middelen zullen worden waargenomen.

38 Daarnaast merken wij op dat de voorgestelde wijzigingen van de ETS-richtlijn

(zie paragraaf 05) en de sectorale CBAM-wetgeving (zie paragraaf 07) mogelijk niet
uiterlijk op 1 januari 2023 zijn goedgekeurd, waardoor de toepassing van de
bijbehorende eigen middelen vertraging zou kunnen oplopen en de begrotingen van
de lidstaten aanzienlijk zouden kunnen worden beïnvloed doordat de nationale
bijdragen met terugwerkende kracht worden berekend wanneer het EMB in werking
treedt.

36

Artikel 22 van het voorstel.
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Voorgestelde wijzigingen van
het voorstel
39 In de bijlage zetten wij voorgestelde kleine wijzigingen van en opmerkingen over

een specifiek punt met betrekking tot het voorstel uiteen. We stellen geen wijziging
voor waarbij de regels voor de terbeschikkingstelling van nieuwe eigen middelen
verschillen van die welke gelden voor de bestaande TEM, btw- en bni-middelen en
eigen middelen op basis van niet-gerecycled kunststof verpakkingsafval.

23

Conclusies
Vooruitgang bij de invoering van nieuwe eigen middelen

40 Wij zijn ingenomen met het voorstel dat de Commissie heeft aangenomen als
onderdeel van de routekaart voor de invoering van nieuwe eigen middelen, die is
opgenomen in het IIA in het kader van het MFK 2021-2027. De Commissie maakt
gebruik van een structuur die de bestaande MAR1 en MAR2 weerspiegelt
(zie paragraaf 14), waardoor het gemakkelijker wordt om de regels inzake de
terbeschikkingstelling van eigen middelen in de toekomst te consolideren.

41 We nemen nota van de door de Commissie voorgestelde nieuwe benaderingen

en methoden voor het ontwerp van de nieuwe ontvangstenbronnen, met name wat
betreft de berekening van de eigen middelen op basis van het CBAM en op basis van
toegewezen winsten, waarbij gebruik wordt gemaakt van feitelijke gegevens in plaats
van prognoses, zodat de noodzaak van saldering wordt vermeden (zie paragraaf 24).
Naar onze mening dragen deze bij tot het vergroten van de voorspelbaarheid en
kunnen zij de administratieve lasten van het beheer van de eigen middelen
verminderen.

Behoefte aan meer consistentie in de regels voor het beheer
van de eigen middelen

42 We merken op dat de regels die in het voorstel worden ingevoerd voor het

beheer van de eigen middelen niet altijd overeenstemmen met die van Verordening
(EU, Euratom) nr. 609/2014 van de Raad (van toepassing op de TEM, bni- en btwmiddelen), Verordening (EU, Euratom) 2021/770 van de Raad (van toepassing op de
eigen middelen op basis van niet-gerecycled kunststof verpakkingsafval) en
Verordening (EEG, Euratom) nr. 1553/89 van de Raad (van toepassing op de btwmiddelen).

43 Hoewel wij nota nemen van de specifieke kenmerken van de nieuwe

voorgestelde eigen middelen, zijn wij van mening dat er betere afstemming mogelijk is
wat betreft de referentiejaren die worden gebruikt voor de berekening ervan (zie de
paragrafen 22-24), de processen voor het salderen en aanpassen ervan (zie de
paragrafen 28-31), de termijnen voor correcties (zie paragraaf 32), de drempel voor
het afzien van rente op betalingen die te laat zijn gedaan (zie paragraaf 33) en de
herzieningsprocedures (zie de paragrafen 35 en 36). We stellen voor dat de Commissie

24
overweegt de verschillen tussen de regels zoveel mogelijk te beperken, uiterlijk bij het
samenvoegen van MAR1, MAR2 en MAR3.

Noodzaak om alle regels voor de terbeschikkingstelling van
eigen middelen in één wetgevingshandeling te consolideren

44 In haar voorstel stelt de Commissie dat alle bepalingen inzake de

terbeschikkingstelling van eigen middelen in de toekomst moeten worden
samengevoegd wanneer nieuwe ontvangstenbronnen worden overeengekomen.
Hoewel wij nota nemen van deze doelstelling, merken wij ook op dat de samenvoeging
van al deze bepalingen nog niet is voorgesteld. Wij herhalen dat één
wetgevingshandeling met een alomvattende reeks bepalingen voor de
terbeschikkingstelling van eigen middelen het systeem eenvoudiger en transparanter
zou maken 37. We dringen er bij de Commissie op aan voor te stellen dat alle regels
worden geconsolideerd in één enkele “terbeschikkingstellingsverordening”.

Onvoldoende nadere gegevens om een passende beoordeling
te kunnen maken

45 Hoewel onze opmerkingen gebaseerd zijn op openbare informatie en andere

door de Commissie verzamelde gegevens, is het voorstel grotendeels gebaseerd op de
voorstellen van de Commissie voor sectorale EU-wetgeving of op voorbereidende
werkzaamheden die tot dergelijke voorstellen hebben geleid (zie paragraaf 17). Dit zijn
essentiële documenten die ons in staat stellen een goed onderbouwd advies uit te
brengen, zoals vereist op grond van artikel 322, lid 2, VWEU.

46 Aangezien deze nieuwe eigen middelen een belangrijk onderdeel vormen van het

systeem voor EU-financiering, zouden wij graag zien dat het Europees Parlement en de
Raad ons opnieuw raadplegen wanneer er volledige nadere gegevens beschikbaar zijn
over de werking van de eigen middelen op basis van het CBAM en de eigen middelen
op basis van toegewezen winsten.

37

Paragraaf 12 van Advies nr. 5/2018 en paragraaf 37 van Advies nr. 2/2021.
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Dit advies werd door kamer V onder leiding van de heer Tony Murphy, lid van de
Rekenkamer, te Luxemburg vastgesteld op 5 juli 2022.
Voor de Rekenkamer

Klaus-Heiner Lehne
President
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Bijlage
De door ons voorgestelde wijzigingen van het voorstel en onze
opmerkingen daarover
Tekst van het voorstel

Voorgestelde wijziging

Opmerking

Artikel 5, lid 5
“Elke lidstaat zendt de
Commissie uiterlijk op
31 juli […], die zijn
berekend overeenkomstig
artikel 15, […].”

“Elke lidstaat zendt de
Commissie uiterlijk op
31 juli […], die zijn
berekend overeenkomstig
artikel 159, […].”

De tekst in het voorstel
bevat een onjuiste
verwijzing naar het
relevante artikel.

