
 

Dit persbericht is bedoeld om de kernboodschap weer te geven van het speciaal verslag van de Europese Rekenkamer. Het volledige verslag 
is te vinden op eca.europa.eu. 

ECA Press 
12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditors  eca.europa.eu 

 

NL 

Persbericht 
Luxemburg, 8 december 2022 

Betalingen van bni-middelen aan de  
EU-begroting: auditors roepen op tot gerichtere 
controles  

Gegevens over het bruto nationaal inkomen (bni) vormen een belangrijke basis voor de 
berekening van de bijdragen van lidstaten aan de EU-begroting. Volgens een nieuw verslag van 
de Europese Rekenkamer (ERK) is de verificatie van deze gegevens onvoldoende gericht. Eurostat 
(het bureau voor de statistiek van de EU) heeft weliswaar risicovolle kwesties voor het opstellen 
van bni-gegevens in het algemeen doeltreffend opgespoord en aangepakt, maar controleerde 
niet systematisch eerst risicovolle kwesties en landen in de hoogste risicocategorie, en verrichtte 
die controles niet altijd tijdig genoeg. Zo heeft Eurostat niet snel gereageerd op de kwestie van 
multinationals die hun bedrijven voor belastingdoeleinden verplaatsen. 

De op het bni gebaseerde bijdragen van de EU-landen vormen de grootste inkomstenbron van de 
EU-begroting. In 2021 bedroegen deze 116 miljard EUR, ongeveer twee derde van de begroting. 
Eurostat controleert de kwaliteit van de bni-gegevens van de EU-landen in meerjarige cycli. Het 
kan de lidstaten vragen hun oorspronkelijke ramingen naar boven of naar beneden bij te stellen. 
Deze ramingen vormen de basis voor de berekening van hun bijdragen door de Commissie. De 
auditors controleerden of Eurostat tijdens de laatste cyclus 2016-2019 zijn verificaties goed heeft 
beheerd.  

“Het is van belang ervoor te zorgen dat de op het bni gebaseerde bijdragen van de lidstaten aan de 
EU-begroting billijk en voorspelbaar zijn”, stelt Marek Opioła, het ERK-lid dat de controle leidde. 
“Willen de controles doeltreffend en doelmatig zijn, dan moet Eurostat bij controles prioriteit geven 
aan horizontale kwesties en landen met de hoogste risicofactor.” 

De voorspelbaarheid van de op het bni gebaseerde bijdragen is afhankelijk van de tijdige afronding 
van de verificatiecyclus (die meestal vier of vijf jaar duurt) en van de vraag hoe snel Eurostat de 
resultaten ervan meedeelt aan de landen. De auditors constateerden dat Eurostat de controles 
volgens planning had voltooid en de landen op tijd had geïnformeerd over aanpassingen. Veel 
kwesties — 20 % meer dan na de vorige cyclus — bleven echter openstaan in de vorm van “punten 
van voorbehoud”, zodat de betrokken landen in de toekomst mogelijk worden verzocht meer te 
betalen. 
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Het feit dat er nu gebruik wordt gemaakt van risicobeoordelingen en drempels, heeft Eurostat 
geholpen bij het vaststellen en beperken van de risico’s doordat het zo de belangrijkste kwesties 
voor follow-up kan bepalen. Maar Eurostat benutte de resultaten van deze aanpak niet volledig 
om prioriteit te geven aan verificaties voor horizontale kwesties en landen met een hoog risico. 
Eurostat heeft aan alle EU-landen een risicocategorie toegewezen: hoog, middelhoog of laag. Voor 
drie van de zeven landen met een hoog risico verrichtte het zijn controles echter alleen vroeg in 
de cyclus en vóór de controle van de landen met een lager risico. Ongeveer een kwart van de 
specifieke punten van voorbehoud aan het eind van de verificatiecyclus had betrekking op de vier 
landen met een hoog risico waaraan geen prioriteit was toegekend. Daarnaast controleerde 
Eurostat te veel kwesties met een geringe impact op het bni. Eurostat kent ook geen prioriteit toe 
aan de kwesties die het signaleert, wat het risico vergroot dat landen kwesties met een minder 
grote impact eerst aanpakken. De auditors zeggen dat Eurostat zijn werkzaamheden meer moet 
richten op risicovolle kwesties die de grootste potentiële impact op het bni hebben. Dit zou 
namelijk het aantal punten van voorbehoud kunnen verminderen en de bijdragen van de  
EU-landen aan de begroting voorspelbaarder maken. 

Eurostat heeft niet snel gereageerd op de riskante kwestie van multinationals die hun activiteiten 
of activa verplaatsen om te profiteren van gunstige belastingregelingen, ook al waren de betrokken 
boekhoudkundige kwesties al enkele jaren vóór het begin van de verificatiecyclus bekend. Eurostat 
heeft ook besloten hiervoor alleen een voorbehoud te maken voor de periode na 2018, waardoor 
de impact van eerdere jaren onzeker blijft. De bni-betalingen van sommige landen kunnen onjuist 
zijn, omdat hun rekeningen van vóór 2018 wellicht niet nauwkeurig zijn berekend. Andere landen, 
zoals Ierland, hebben voor diezelfde periode wel betrouwbare gegevens gerapporteerd. 

Achtergrondinformatie  

Elk EU-land betaalt aan de EU-begroting een bijdrage die wordt berekend als percentage van zijn 
bni. Dit “afdrachtpercentage” is voor alle landen hetzelfde, maar kan van jaar tot jaar verschillen. 
In 2021 was dit percentage bijvoorbeeld 0,84 %. In absolute cijfers heeft Duitsland in 2021 de 
grootste op het bni gebaseerde bijdrage (29,6 miljard EUR) geleverd, gevolgd door Frankrijk 
(20,3 miljard EUR) en Italië (14,5 miljard EUR). In het verleden hadden de EU-landen moeite om op 
korte termijn grote extra bedragen te betalen. In 2014 leidden herzieningen van bni-gegevens tot 
ongekende aanpassingen in de bijdragen ter waarde van bijna 10 miljard EUR, waarbij de impact 
voor sommige lidstaten groter was dan voor andere. Zo moest het Verenigd Koninkrijk 2,1 miljard 
EUR (21 %) extra betalen bovenop zijn oorspronkelijk begrote bijdrage. In juli 2016 meldde Ierland 
een stijging van 24 % (39 miljard euro) in zijn bni-gegevens voor 2015 ten opzichte van 2014 als 
gevolg van de verplaatsing van de activa van enkele grote multinationals. Drie lidstaten meldden 
in 2017 bij Eurostat dat zij sinds 2010 specifieke gevallen hadden waargenomen van verplaatsingen 
door bedrijven van substantiële activa van en naar hun land. 
 
Speciaal verslag 25/2022 “Verificatie van het bruto nationaal inkomen voor de financiering van de 
EU-begroting — Risico’s rond gegevenscompilatie in het algemeen goed afgedekt, maar acties 
kunnen nog meer worden geprioriteerd” is beschikbaar op de website van de ERK. In het vorige 
verslag van de ERK over dit onderwerp, uit 2013, werd geconcludeerd dat de 
verificatiecyclus 2007-2012 slechts gedeeltelijk doeltreffend was. 

https://www.eca.europa.eu/nl/Pages/ecadefault.aspx
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Perscontact 

Persdienst van de ERK: press@eca.europa.eu  
- Damijan Fišer: damijan.fiser@eca.europa.eu — M: (+352) 621 552 224 
- Claudia Spiti: claudia.spiti@eca.europa.eu — M: (+352) 691 553 547 
- Vincent Bourgeais: vincent.bourgeais@eca.europa.eu — M: (+352) 691 551 502 
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