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De voorstellen voor het innen
van ontvangsten van de EU zijn
veelbelovend, maar gaan niet
ver genoeg
Het systeem voor het financieren van de begroting van de Europese Unie is sinds 1988 niet meer
ingrijpend hervormd. De onlangs voorgestelde wijzigingen in de wijze waarop de EU ontvangsten
int, die voor een gelijk speelveld tussen de lidstaten zullen zorgen, zijn over het algemeen een
stap in de goede richting, maar er is ruimte voor verbetering. Dat is de belangrijkste conclusie
van de Europese Rekenkamer, die vandaag een advies heeft uitgebracht over een voorgestelde
herziening van de procedures voor het innen van ontvangsten van de EU.
Er zijn drie belangrijke bronnen van ontvangsten voor de begroting van de Europese Unie:
traditionele eigen middelen (TEM), eigen middelen op basis van het bruto nationaal inkomen (bni)
van de lidstaten en eigen middelen op basis van de belasting over de toegevoegde waarde (btw).
In 2021 werd het EU-financieringsstelsel hervormd met enkele wijzigingen in twee van deze
ontvangstenbronnen (TEM en btw-bijdrage). Er werden ook nieuwe eigen middelen op basis van
niet-gerecycled kunststof verpakkingsafval ingevoerd. De belangrijkste wetgeving die ten
grondslag ligt aan de inning van de ontvangsten van de EU is de terbeschikkingstellingsverordening,
waarvoor de Europese Commissie een aantal wijzigingen heeft voorgesteld. De Europese
Rekenkamer (ERK) is ingenomen met een aantal van deze wijzigingen, maar wijst op gebieden
waarop het wetgevingsvoorstel enkele nadelen heeft.
“Sommige van de voorgestelde wijzigingen in de ontvangstenstromen van de EU zijn bijzonder
zinvol”, aldus Marek Opioła, het lid van de ERK dat verantwoordelijk is voor het advies. “Die
betreffende de manier waarop de eigen middelen van de EU ter beschikking van de EU worden
gesteld, zullen de voorspelbaarheid voor de lidstaten vergroten en de administratieve lasten voor
de Europese Commissie helpen verminderen. Maar andere voorstellen zijn niet zo veelbelovend. Zo
verschillen de voorgestelde geschillenbeslechtingsprocedures gedeeltelijk van de regels in andere
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bestaande verordeningen, wat het stelsel van eigen middelen ingewikkelder kan maken en de
rechtszekerheid kan aantasten.”
De ERK wijst er ook op dat de voorgestelde regels voor het beheer van oninbare bedragen het
stelsel niet eenvoudiger maken en dat niet is aangetoond dat deze de inning van de ontvangsten
efficiënter zullen maken. En in sommige gevallen, zoals de wijzigingen in het beheer van de
kasmiddelen, is er eenvoudigweg onvoldoende informatie beschikbaar om te kunnen beoordelen
hoeveel voordelen de nieuwe regels zullen opleveren.
De ERK is over het algemeen ingenomen met de voorgestelde wijzigingen in de wijze waarop te
late betalingen door de lidstaten worden behandeld. Zij concludeert dat deze veranderingen
waarschijnlijk tot efficiëntiewinst zullen leiden, hoewel zij erkent dat het aantal zaken per jaar
waarvoor de veranderingen relevant zijn, relatief klein zal zijn. De ERK merkt op dat de uitbreiding
van de plafonnering van achterstandsrente tot oude gevallen voor enkele lidstaten financiële
voordelen kan opleveren.
In haar advies doet de ERK suggesties over de manier waarop de wijzigingen in de regels kunnen
worden verbeterd. Zij stelt voor om één enkele herzieningsprocedure in te voeren in het systeem
van de EU voor de beslechting van geschillen met lidstaten in verband met de eigen middelen.
Daarnaast doet zij de suggestie dat de wetgevers de invoering van een algemene termijn voor het
verwijderen van oninbare schulden uit de TEM-boekhouding heroverwegen.
Tot slot betreurt de ERK dat in het wetgevingsvoorstel tot wijziging van de
terbeschikkingstellingsverordening niet alle geldende bepalingen over de regelingen voor de inning
van ontvangsten van de EU zijn samengevoegd, waardoor het stelsel eenvoudiger en transparanter
zou worden.
Achtergrondinformatie
Advies nr. 2/2021 is in het Engels beschikbaar op de website van de ERK; andere EU-talen volgen
binnenkort. De Europese Rekenkamer heeft ook bijgedragen aan de wetgevingsonderhandelingen
over het nieuwe EU-financieringsstelsel met haar advies van 2018 over het voorstel van de
Commissie voor een nieuw stelsel van eigen middelen van de Europese Unie en haar advies van
2020 over het voorstel om de berekening van het btw-element in het EU-financieringsstelsel te
vereenvoudigen.
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