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Samenvatting 
I De COVID-19-pandemie is de wereldwijde gezondheidscrisis die een stempel drukt 
op onze tijd en wereldwijd het dagelijks leven en de samenleving heeft opgeschud. Als 
gevolg van de urgentie van de situatie hebben alle EU-lidstaten 
volksgezondheidsmaatregelen genomen om de verspreiding van het virus een halt toe 
te roepen en de stijging van het aantal dodelijke slachtoffers te beperken.  

II In de eerste helft van 2020 veroorzaakte de COVID-19-pandemie ongelijke — maar 
in alle gevallen aanzienlijke — bbp-verliezen in de lidstaten. De economische impact 
was ongelijk als gevolg van verschillende factoren, zoals verschillen in de structuur van 
de economieën en de gezondheidsstrategieën ter bestrijding van de pandemie en de 
verschillende effecten van lockdowns op economische sectoren. 

III Deze analyse is bedoeld om een geïntegreerd beeld te schetsen van de 
belangrijkste economische beleidsreacties in de EU. Wij presenteren hier een 
analytische beschrijving van de maatregelen die op het niveau van zowel de EU als de 
lidstaten zijn genomen en identificeren risico’s, uitdagingen en kansen voor de 
toekomst van de economische coördinatie binnen de EU vanuit het perspectief van de 
extern controleur van de EU. Deze analyse is voornamelijk gebaseerd op openbare 
informatie, aangevuld met de resultaten van een enquête onder de 
begrotingsautoriteiten van de lidstaten, vraaggesprekken met personeel van de 
Commissie en verwijzingen naar onze eerdere verslagen. We hebben geen 
controlewerkzaamheden verricht, dus de bevindingen zijn analytisch en niet evaluatief, 
en we doen geen aanbevelingen.  

IV De regeringen hebben in reactie op de economische en gezondheidscrisis een 
breed scala aan discretionaire begrotingsmaatregelen voor de korte termijn genomen. 
De omvang en samenstelling daarvan weerspiegelden de relatieve rijkdom van de 
lidstaten en niet de mate waarin zij door de crisis zijn getroffen. De lidstaten hebben 
over het algemeen maatregelen genomen die in overeenstemming zijn met de EU-
richtsnoeren voor het crisisbeleid: de overgrote meerderheid van de maatregelen 
bestond in regelingen voor het behoud van banen en staatssteun voor het verstrekken 
van liquiditeitssteun aan bedrijven. De samenstelling van de begrotingspakketten 
verschilde echter van lidstaat tot lidstaat. Door het huidige begrotingsbeleid zal de 
overheidsschuld aanzienlijk toenemen maar zijn de werkloosheidsrisico’s tijdens 
lockdowns doeltreffend beperkt. 
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V De door de pandemie veroorzaakte crisis kan het risico op economische divergentie 
tussen de lidstaten vergroten. De onderliggende beleidsfactoren omvatten verschillen 
in begrotingssituaties en concurrentieverstoringen als gevolg van verschillen in het 
vermogen van de lidstaten om gebruik te maken van staatssteunmaatregelen. De 
toenemende verschillen kunnen ook het gevolg zijn van grootschalige en aanhoudende 
werkloosheid, investeringskloven en risico’s voor de financiële stabiliteit indien de 
economische impact zich ook in de financiële sector zou laten voelen.  

VI De eerste reactie van de EU bestond uit maatregelen die in het kader van de 
bestaande regels en beleidskaders werden genomen ter ondersteuning van de 
nationale inspanningen om de crisis te beheersen. Snelle monetaire interventies van 
de ECB gingen gepaard met de gebruikmaking van de flexibiliteit die de bestaande 
begrotings- en staatssteunregels van de EU boden, de vaststelling van ad-
hocrichtsnoeren voor het economisch beleid van de EU en de herschikkling van de EU-
begroting naar crisisresponsmaatregelen (pakketten in het kader van het 
investeringsinitiatief coronavirusrespons). Als volgende stap werden er drie 
vangnetten gecreëerd om via de Commissie (Europees instrument voor tijdelijke steun 
om het risico op werkloosheid te beperken in een noodtoestand — SURE (European 
instrument for temporary Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency)) 
en het Europees stabiliteitsmechanisme gerichte steun in de vorm van leningen te 
verstrekken aan overheden, en via de Europese Investeringsbank aan bedrijven. Het 
SURE-instrument werd in de zomer van 2020 door de Commissie operationeel 
gemaakt en zal naar verwachting vanaf het vroege najaar van 2020 in 17 lidstaten 
regelingen voor werktijdverkorting financieren. 

VII Vervolgens heeft de EU gewerkt aan de ontwikkeling van grotere 
steuninstrumenten om het hoofd te bieden aan de toenemende economische 
gevolgen van de pandemie. De meest omvangrijke maatregel was NextGenerationEU 
ter waarde van 750 miljard EUR (nog niet operationeel toen wij onze analyse 
afrondden). Hierbinnen staat de EU-faciliteit voor herstel en veerkracht centraal, die 
door een nieuwe uitgavenbenadering wordt gekenmerkt. Er wordt namelijk steun 
verleend op voorwaarde dat groeibevorderende hervormingen worden doorgevoerd 
en groeibevorderende investeringen worden gedaan; de faciliteit vergoedt geen 
specifieke uitgaven, zoals in het kader van de ESI-fondsen en andere EU-programma’s 
de regel is. De faciliteit is gericht op het aanpakken van de risico’s van economische 
divergentie en op het verankeren van het herstel in de groene en digitale strategieën 
van de EU. 



 6 

 

VIII Het is mogelijk dat, in vergelijking met de respons van de lidstaten en de ECB, 
met de andere financiële maatregelen van de EU trager steun wordt verleend, 
aangezien deze maatregelen over het algemeen politieke overeenkomsten en/of 
aanpassingen van de uitgavenregels met zich brengen. Omdat het proces van 
aanpassing van de programma’s aan de crisissituatie nog liep, waren er eind 
augustus 2020 nog niet veel middelen uitbetaald. De absorptie is afhankelijk van de 
aard en de structuur van het steuninstrument en van het vermogen van de lidstaten 
om de middelen overeenkomstig de desbetreffende procedures en voorwaarden te 
gebruiken.  

IX De reeks maatregelen op het niveau van de lidstaten en de EU brengt risico’s en 
uitdagingen met zich mee voor de coördinatie van het economisch beleid van de EU, 
de uitvoering ervan en het goed financieel beheer van EU-middelen. We hebben 
vastgesteld dat deze aanwezig zijn op de volgende gebieden:  

o de begrotingspakketten van de lidstaten en het uitzonderlijke aanbod aan 
bankkrediet brengen nieuwe uitdagingen met zich voor de EU-autoriteiten die 
verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de begrotingsposities, de interne 
markt, de arbeidsmarkten en de financiële sector;  

o de doeltreffendheid van de voorgestelde nieuwe herstelfaciliteit dreigt te worden 
aangetast als de financiële structuur ervan niet adequaat is, de herstelplannen 
niet gericht zijn op groeibevorderende hervormingen en investeringen, de 
uitvoering niet tijdig is, het absorptieniveau laag is, de coördinatie van 
maatregelen op alle niveaus te wensen overlaat, de planning en monitoring niet 
gebaseerd zijn op deugdelijke indicatoren of de verantwoordingsplicht 
versnipperd is;  

o de Commissie zal worden geconfronteerd met de uitdaging om het financiële 
risico van grootschalige EU-verrichtingen op de kapitaalmarkten te beheren. 
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X We hebben ook vastgesteld welke kansen voortvloeien uit de economische respons 
van de EU op de COVID-19-crisis. De financiële respons van de EU op de economische 
crisis wordt momenteel uitgevoerd, maar kan betekenen dat de EU-instellingen een 
grotere rol gaan vervullen in het beheer van het economisch herstel van de EU. De 
oprichting van nieuwe tijdelijke fondsen zoals SURE en NGEU biedt de gelegenheid om 
na te denken over permanente verbeteringen van de budgettaire capaciteit van de EU 
om te reageren op grote economische schokken en de daaruit voortvloeiende 
economische verschillen tussen de lidstaten te beperken. Deze aanvullende 
financiering is ook een belangrijke kans om EU-prioriteiten zoals duurzame 
ontwikkeling en digitalisering te bevorderen, mits de acties zorgvuldig worden opgezet 
en grondig worden gemonitord in het kader van het Europees Semester.   
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Inleiding 
01 De COVID-19-pandemie bereikte de EU in februari 2020 en verspreidde zich snel 
over alle lidstaten, wat leidde tot een piek in het sterftecijfer in april; de pandemie 
blijft een grote bedreiging voor de gezondheid vormen, zowel in Europa als 
wereldwijd. Eind september waren in de EU meer dan 3 miljoen besmettingen gemeld, 
en bedroeg de tragische tol bijna 150 000 sterfgevallen. De lidstaten hebben een breed 
scala van lockdown- en preventiemaatregelen genomen, die hebben geleid tot een 
afname van het aantal besmettingen, maar de heropleving van het aantal gevallen in 
het najaar van 2020 vormde opnieuw een uitdaging voor zowel de gezondheids- als de 
economische stelsels. 

02 In tegenstelling tot de wereldwijde financiële crisis, die voortkwam uit 
tekortkomingen die zich in de financiële sector hadden ontwikkeld, heeft de huidige 
economische schok gevolgen voor de gehele economie doordat de bestedingen van 
huishoudens, de bedrijfsactiviteiten en de mondiale toeleveringsketens worden 
verstoord. Volgens de prognose van de Europese Commissie1 is de afwijking ten 
opzichte van het economische groeipad van vóór de pandemie aanzienlijk groter dan 
tijdens de vorige crisis (zie figuur 1). Het bbp van de EU-27 zal naar verwachting in 
2020 met 7,4 % krimpen en in 2021 wellicht niet terugkeren naar het niveau van vóór 
de crisis, waardoor het risico bestaat dat insolventie en banenverlies aanzienlijk 
toenemen.  

                                                        
1 “European Economic Forecast - Autumn 2020”, Institutional paper 136, november 2020. 



 9 

 

Figuur 1 — Volume-indexcijfer van het bbp van de EU (als percentage) 
(2006-2021)  

 
Bron: Berekeningen van de ERK op basis van gegevens en de najaarsprognose van de Commissie 
(Ameco-gegevensverzameling). 

03 Ondanks de verschillen in de aard van de huidige en de vorige crisis van 
2008-2013 is er een sterke correlatie tussen de bbp-verliezen in de lidstaten, wat 
nieuwe uitdagingen kan opleveren voor de economische convergentie binnen de EU: 
zo lijken Griekenland, Italië en Spanje tijdens beide crises tot de zwaarst getroffen 
economieën te behoren (zie figuur 2).  
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Figuur 2 — Inkrimping van het bbp tijdens de crisis van 2008-2013 en de 
crisis van 2020 

 
Bron: Berekeningen van de ERK op basis van gegevens en de najaarsprognose 2020 van de Commissie 
(Ameco-gegevensverzameling). 

04 Sinds maart 2020 heeft de economische schok van de lockdowns genoodzaakt tot 
grootschalige EU- en nationale economische beleidsmaatregelen als reactie op de 
COVID-19-crisis om het verlies aan inkomsten voor bedrijven en huishoudens te 
compenseren. Na de wereldwijde financiële crisis en de daaruit voortvloeiende 
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EU versterkt met nieuwe wetgeving (zoals het “sixpack” in 2011 en “twopack” in 2013) 
en mechanismen voor financiële bijstand (zoals het EFSM en het ESM). In reactie op de 
door de pandemie veroorzaakte crisis moest de EU een aantal van de bestaande regels 
aanpassen en zorgen voor nieuwe financiële steun om de gevolgen van de 
economische schok aan te pakken. 
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Reikwijdte en aanpak 
05 Dit is geen controleverslag maar een analyse die voornamelijk is gebaseerd op 
openbaar beschikbare informatie of materiaal dat specifiek voor dit doel is verzameld. 
Met deze analyse wordt een tweeledig doel nagestreefd: het bieden van een 
beschrijvend overzicht en een objectieve analyse van de belangrijkste nationale 
begrotingsmaatregelen en economische maatregelen van de EU als reactie op de 
huidige COVID-19-crisis; het in kaart brengen van risico’s, uitdagingen en kansen voor 
de coördinatie van het economisch beleid van de EU, de uitvoering ervan en het goed 
financieel beheer van EU-middelen.  

06 De openbaar beschikbare informatie over de in de EU genomen maatregelen is 
versnipperd en verspreid over vele bronnen en/of onvoldoende consistent en niet 
systematisch gekwantificeerd, wat vergelijkingen belemmert. Deze informatie is ook 
belangrijk om de problemen te helpen aanpakken die voortvloeien uit 
beleidscoördinatie en -uitvoering en om de lessen te helpen analyseren die zijn 
getrokken uit de economische beleidsreactie op de crisis. De analyse heeft onder meer 
betrekking op de economische maatregelen die tussen maart en augustus 2020 op EU-
niveau zijn genomen, met inbegrip van materiële follow-upacties na die tijd, en alle 
belangrijke begrotingsmaatregelen (d.w.z. waarmee meer dan 0,1 % van het bbp 
gemoeid is) die tussen maart en juni 2020 op nationaal niveau zijn genomen. 

07 Om een volledig overzicht van de maatregelen te verkrijgen, hebben we 
consistente en gekwantificeerde gegevens verzameld over EU- en nationale 
maatregelen op basis van openbaar beschikbare informatie en informatie die bij de 
Commissie is opgevraagd. Bovendien hebben wij, aangezien er geen speciale databank 
is om nationale budgettaire stimuleringsmaatregelen te centraliseren en systematisch 
te kwantificeren, een enquête gehouden onder alle 27 lidstaten inzake de 
begrotingsmaatregelen die zij hebben genomen in reactie op de COVID-19-crisis, om 
de hiaten in de beschikbare gegevensbronnen te dichten. De enquête omvat de 
nationale maatregelen die tot en met 30 juni 2020 zijn getroffen; derhalve is er geen 
rekening gehouden met nadien geactualiseerde kosten voor dergelijke maatregelen of 
andere nieuwe maatregelen die nadien zijn vastgesteld.  
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08 In het kader van de enquête ontvingen de centrale begrotingsautoriteiten een 
gestandaardiseerd rapportagemodel, dat ons heeft geholpen om op systematische 
wijze gegevens te verzamelen over de getroffen nationale begrotingsmaatregelen, met 
inbegrip van de beschrijving, de timing, de doelstelling en de geraamde kosten van de 
maatregelen voor 2020, en de gegevens te classificeren op basis van criteria zoals 
budgettaire en economische impact. De enquêtegegevens werden waar nodig 
aangevuld met andere openbaar beschikbare informatie (zoals de Europese 
begrotingsmonitor, stabiliteits- en convergentieprogramma’s, gepubliceerde nationale 
begrotingen en begrotingsaankondigingen). In de analyse wordt ook rekening 
gehouden met eerdere verslagen van de ERK, vraaggesprekken met personeel van de 
Commissie en adviezen van een panel van deskundigen over de robuustheid van onze 
analyse en de formulering van de risico’s en uitdagingen.   
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Verschillende nationale reacties waren 
gericht op het redden van banen en 
bedrijven, ongeacht de kosten daarvan 

De economische impact van lockdowns verschilde per lidstaat 
en per sector 

09 De oorzaken van de huidige economische crisis zijn uniek in de moderne 
geschiedenis. Terwijl recente crises werden veroorzaakt door een onhoudbare groei 
van de vraag en/of de opeenstapeling van macrofinanciële onevenwichtigheden2, 
wordt de huidige sterke daling van de productie veroorzaakt door de gevolgen van de 
pandemie en de gezondheidsbeleidsmaatregelen voor zowel de vraag als het aanbod.  

10 Aangezien gezondheidsbeleid voornamelijk een nationale bevoegdheid is, kunnen 
de verschillen in de mate van paraatheid van de lidstaten tijdens de eerste 
besmettingsfase van de ziekte verklaren waarom bij de 
gezondheidsbeschermingsreactie op de pandemie in de EU in het begin sprake was van 
aarzeling, verschillende benaderingen van lockdowns en grenscontroles, en een lacune 
in de coördinatie van de maatregelen van de lidstaten.  

11 De ramingen van de bbp-verliezen die tot medio 2020 daadwerkelijk zijn geleden, 
lopen aanzienlijk uiteen tussen de landen in de EU3. Een aanzienlijk deel van deze 
verschillen tussen de lidstaten tijdens de COVID-19-crisis kan statistisch worden 
gecorreleerd met een index van de strengheid van de beperkende maatregelen of 
maatregelen voor social distancing en het aandeel van het toerisme in de economie. 
Bijlage I toont een regressie die we met deze variabelen hebben uitgevoerd. De twee 
verklarende factoren worden hieronder beschreven.  

                                                        
2 “Economic Crisis in Europe: Causes, Consequences and Responses” (Commissie, 2009). 

3 Nieuwsbericht van Eurostat 133/2020 (8 september 2020). 
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12 Zo was de Duitse shutdown in maart minder streng dan die in Italië, Frankrijk of 
Spanje, waar alle niet-essentiële bedrijven moesten sluiten, wat ten dele de grotere 
dalingen van het bbp in laatstgenoemde landen verklaart (zie ook figuur 3). Uit 
voorlopige ramingen blijkt dat elke maand van strikte beperkende maatregelen een 
daling van de jaarlijkse bbp-groei met maximaal 2 procentpunt kan kosten4. 

Figuur 3 — Ontwikkeling van de striktheid van de beperkende 
maatregelen in de eerste helft van 2020 

 
Bron: Stringency Index (University of Oxford: https://covidtracker.bsg.ox.ac.uk/). 

13 Uit de gegevens voor de eerste helft van 2020 blijkt dat de gevolgen van de crisis 
voor de economische sectoren sterk uiteenlopen (zie figuur 4). Zo worden bepaalde 
dienstensectoren zoals vervoer, detailhandel, vrijetijdsbesteding en horeca bijzonder 
hard getroffen omdat de beperkende maatregelen (lockdowns, social distancing of 
reisverboden) de vraag naar dergelijke diensten hebben doen afnemen. 

                                                        
4 https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/evaluating-the-initial-impact-of-covid-

19-containment-measures-on-economic-activity-b1f6b68b/  
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Figuur 4 — Veranderingen van de omvang van de bruto toegevoegde 
waarde in de EU in de eerste helft van 2020  

 
NB: Procentuele veranderingen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. 

Bron: Berekening van de ERK op basis van gegevens van Eurostat. 
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15 Uit onze enquête (zie de paragrafen 07 en 08) blijkt dat de lidstaten eind 
juni 2020 bijna 1 250 begrotingsmaatregelen hadden genomen om de economische en 
sanitaire effecten van de pandemie tegen te gaan, die goed waren voor ongeveer 
3,5 biljoen EUR (27 % van het geraamde bbp van de EU-27 voor 2020). Wij hebben de 
maatregelen ingedeeld in vijf hoofdcategorieën, naargelang de aard en de impact 
ervan op het tekort (zie tekstvak 1). De samenstelling van de geaggregeerde 
enquêtegegevens wordt weergegeven in figuur 5. Garanties zijn goed voor 
2 biljoen EUR, ofwel 59 % van de maatregelen, gevolgd door discretionaire 
maatregelen aan de uitgavenzijde (19 %), financiële instrumenten (11 %), maatregelen 
op het gebied van belastingbetaling (6 %) en discretionaire maatregelen aan de 
ontvangstenzijde (5 %). 

16 De totale omvang van de respons is groot in vergelijking met de discretionaire 
maatregelen voor 2009-2010 op de product- en arbeidsmarkten, die ongeveer 3 % van 
het bbp bedroegen5. De omvang van de huidige respons is beter vergelijkbaar met de 
omvang van de discretionaire en niet-budgettaire maatregelen (garanties, leningen en 
eigenvermogenssteun) ter ondersteuning van de financiële sector in de periode 
2008-2017, die worden geraamd op respectievelijk ongeveer 4 % en 34 % van het bbp 
van de EU6. 

                                                        
5 “Public finances in EMU – 2010” (Commissie, 2010), blz. 19. 

6 “State aid scoreboard 2018” (Commissie, 2019), blz. 34. 
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Tekstvak 1 

Belangrijkste classificatie van begrotingsmaatregelen in onze 
enquête 

Discretionaire maatregelen aan de uitgavenzijde hebben een rechtstreekse 
budgettaire impact. Deze maatregelen omvatten subsidies ter ondersteuning van 
inkomens van bedrijven of huishoudens, maatregelen ter ondersteuning van de 
werkgelegenheid, zoals verlofregelingen, en uitzonderlijke uitgaven voor 
gezondheidszorgkosten, kapitaalinvesteringen en onderzoek, alsmede 
rentesubsidies, voorzieningen voor kredietverliezen en andere discretionaire 
maatregelen aan de uitgavenzijde. We vermelden de bedragen voor de 
maatregelen voor het lopende jaar zoals die eind juni waren geraamd. 

Discretionaire maatregelen aan de ontvangstenzijde hebben ook een 
rechtstreekse budgettaire impact. Deze maatregelen omvatten vrijstellingen van 
betaling van belastingen, verlaging van de belastingtarieven en andere 
maatregelen aan de ontvangstenzijde. We vermelden de bedragen voor de 
maatregelen voor het lopende jaar zoals die eind juni waren geraamd. 

Financiële instrumenten zijn bedoeld om de liquiditeits- of solvabiliteitspositie 
van ondernemingen te ondersteunen door middel van leningen of 
kapitaalinjecties, die een indirecte budgettaire impact hebben indien deze 
uiteindelijk niet volledig worden terugbetaald. We vermelden de bedragen voor 
de investeringspakketten die de overheidsinstanties tot eind juni 2020 hebben 
aangekondigd. 

Garanties zijn bedoeld om de liquiditeitspositie van ondernemingen te 
ondersteunen door middel van een belofte van de overheid om de door een 
financiële instelling verstrekte gegarandeerde schuld in geval van wanbetaling 
terug te betalen. Deze maatregelen hebben een indirecte budgettaire impact 
indien de gegarandeerde financiële instrumenten niet volledig worden 
terugbetaald. In onze analyse vermelden we de bedragen voor de 
garantiepakketten die de overheidsinstanties tot eind juni 2020 hebben 
aangekondigd. 

Maatregelen op het gebied van belastingbetaling zijn bedoeld om de 
liquiditeitspositie van ondernemingen tijdelijk te verbeteren door de betaling van 
belastingen of sociale premies uit te stellen, die geen budgettaire impact hebben 
als het verschuldigde bedrag op een later tijdstip tijdens het jaar wordt betaald. 
Deze maatregelen omvatten met name belastinguitstel en vervroegde teruggave 
van belastingen. In onze analyse vermelden we de bedragen voor de maatregelen 
voor het lopende jaar zoals die eind juni waren geraamd. 
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Figuur 5 — Omvang van de begrotingsmaatregelen per categorie  

 
Bron: Gegevens uit de enquête van de ERK. 
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17 Het grootste deel van de maatregelen, ter waarde van ongeveer 2,1 biljoen EUR 
of ongeveer 60 % van het betrokken bedrag, werd genomen in maart, toen de eerste 
lockdowns in verband met COVID-19 werden aangekondigd. Een andere reeks 
maatregelen, voor een bedrag van 0,8 biljoen EUR, werd in april vastgesteld, waarna 
de betrokken bedragen in mei en juni geleidelijk afnamen (zie figuur 6).  

Figuur 6 — Timing van de begrotingsmaatregelen  

 
Bron: Gegevens uit de enquête van de ERK. 

18 De meeste garantieregelingen werden in april vastgesteld. De stress op de 
financiële markten in maart/april was een van de redenen waarom sommige 
regeringen snel grote garantiepakketten en noodleningsregelingen hebben vastgesteld 
om de liquiditeit van bedrijven en het algehele vertrouwen van beleggers op dat 
moment te versterken. De monetaire interventies en het daaropvolgende herstel van 
de financiële markten verklaren waarom verdere regelingen niet nodig waren. De 
andere soorten maatregelen zijn gelijkmatiger gespreid over de crisisperiode. De 
stijging van de bedragen voor de maatregelen aan de uitgavenzijde in juni weerspiegelt 
de verlenging van bepaalde tijdelijke maatregelen en de vaststelling van het 
herstelplan in Duitsland. 

(miljard EUR)

maart april mei juni

Maatregelen aan de uitgavenzijde 276 126 79 190

Maatregelen aan de ontvangstenzijde 89 3 32 43

Financiële instrumenten 240 48 55 43

Maatregelen op het gebied 
van belastingbetaling

110 83 10 7

Garanties 1 335 563 48 103

Totaal 2 050 823 224 387
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19 Tot nu toe liep de relatieve omvang van de begrotingsmaatregelen aanzienlijk 
uiteen tussen de lidstaten. Zoals wordt geïllustreerd in figuur 7, werden vier van de vijf 
begrotingspakketten die het grootst waren in verhouding tot hun eigen bbp 
goedgekeurd in de vier grotere EU-lidstaten, voornamelijk als gevolg van de 
aangekondigde omvang van de garantieregelingen. Duitsland kwam met het grootste 
responspakket, met maatregelen ter waarde van ongeveer 43 % van zijn bbp, gevolgd 
door Italië (37 %), Litouwen (29 %), Frankrijk (23 %) en Spanje (22 %). Sommige landen 
die later tot de Unie zijn toegetreden, hebben daarentegen aanzienlijk kleinere 
begrotingspakketten aangenomen: die van Bulgarije (2 %), Slowakije (5 %) en 
Roemenië (5 %) zijn de kleinste van de lidstaten.  
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Figuur 7 — Omvang van de begrotingsmaatregelen in de lidstaten als 
percentage van het respectieve bbp 

 
NB: De totaalbedragen illustreren de algehele begrotingsinspanningen zonder echter de verschillende 
begrotingsstrategieën weer te geven die maatregelen omvatten met andere soorten financiële en 
budgettaire gevolgen, zoals uitgelegd in tekstvak 1.  

Bron: Gegevens uit de enquête van de ERK. 
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20 We constateerden dat landen met een relatief lager bbp per hoofd van de 
bevolking kleinere begrotingspakketten per hoofd hebben aangenomen en duidelijk 
beperkte responsopties hebben, terwijl de begrotingsreacties van landen met een bbp 
per hoofd boven het EU-gemiddelde meer uiteenliepen en niet afhankelijk leken te zijn 
van de omvang van het bbp (zie figuur 8). Hoe hoger het bbp per hoofd is, hoe 
omvangrijker de begrotingspakketten, maar dit lineair verband, dat zou kunnen wijzen 
op een budgettaire beperking, verdwijnt voor landen met een bbp per hoofd boven 
het EU-gemiddelde. 

Figuur 8 — De omvang van de begrotingspakketten per hoofd in 
verhouding tot het bbp per hoofd  

 
Bron: Op basis van de enquête van de ERK.  

21 Op basis van de door ons onderzochte gegevens berekenen we dat landen 
waarvan het bbp per hoofd eind 2019 onder het EU-gemiddelde lag, in 2020 
begrotingsmaatregelen hebben vastgesteld voor bedragen die bij elkaar genomen als 
percentage van het bbp lager zijn dan in de andere landen (zie figuur 9). Bovendien 
schat de Commissie dat zij in 2020 met een grotere daling van het bbp worden 
geconfronteerd dan de andere lidstaten. De omvang en samenstelling van de getroffen 
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maatregelen weerspiegelden dus de relatieve rijkdom van de lidstaten en niet de mate 
waarin zij volgens ramingen door de crisis zouden worden getroffen. 

Figuur 9 — Vergelijking van geaggregeerde begrotingspakketten en 
geraamde bbp-dalingen in 2020 

 
NB: De budgettaire maatregelen omvatten maatregelen aan de ontvangsten- en aan de uitgavenzijde: 
liquiditeitssteun omvat maatregelen op het gebied van belastingbetaling en financiële instrumenten.  

Bron: Gegevens van de enquête van de ERK en de bbp-prognoses 2020 van de Commissie. 

22 De samenstelling van de begrotingsrespons verschilt ook tussen de lidstaten 
(zie figuur 7). Garanties vertegenwoordigen het grootste aandeel in de 
begrotingspakketten, wat met name geldt voor landen met de grootste pakketten. Zo 
bestonden de pakketten in Duitsland voor 58 % uit garanties; in Italië is dit aandeel 
73 %, in Frankrijk 68 % en in Spanje 65 %. Onze enquête bevat geen gegevens over de 
uitvoering ervan, maar uit openbare voorlopige gegevens blijkt dat wat betreft de 
garanties minder dan 10 % van het pakket in Duitsland werd gebruikt, en minder dan 
20 % in Italië, ongeveer een derde in Frankrijk en meer dan 60 % in Spanje7.  

23 Andere lidstaten bestemden het grootste deel van de begrotingspakketten voor 
discretionaire maatregelen aan de ontvangsten- en de uitgavenzijde, zoals Litouwen 
(81 %), Oostenrijk (81 %), Estland (72 %) en Bulgarije (70 %). Overheden hebben in 
uiteenlopende mate hun toevlucht genomen tot deze twee soorten maatregelen 
(zie figuur 10).  

                                                        
7 Zie ook: https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-

bulletin/focus/2020/html/ecb.ebbox202006_07~5a3b3d1f8f.en.html 
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Figuur 10 — Aandeel van discretionaire maatregelen aan de 
ontvangsten- en de uitgavenzijde in de totale budgettaire maatregelen  

 
Bron: Gegevens uit de enquête van de ERK. 

24 De in de enquête vermelde discretionaire maatregelen aan de ontvangsten- en 
de uitgavenzijde vertegenwoordigen ongeveer 6,4 % van het bbp van de EU-27 in 2020 
en bestaan grotendeels uit discretionaire uitgaven (zie figuur 11), waarvan 2 % van het 
bbp was bestemd voor inkomenssteun voor bedrijven en 1,4 % van het bbp voor 
werkgelegenheidsondersteuning, zoals regelingen voor werktijdverkorting. 
Vrijstellingen van betaling van belastingen en sociale bijdragen vormden het grootste 
deel van de maatregelen aan de ontvangstenzijde. 
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Figuur 11 — Samenstelling van de op EU-niveau geaggregeerde 
discretionaire maatregelen aan de ontvangsten- en de uitgavenzijde 

 
Bron: ERK-enquête. 

De maatregelen waren voornamelijk gericht op onmiddellijke 
beperking van werkloosheid en insolventies  

25 Volgens de beleidsrichtsnoeren van de Commissie voor de lidstaten van 13 maart 
2020 (zie paragraaf 43) moeten begrotingsmaatregelen gericht zijn op huishoudens en 
bedrijven om het banenverlies te beperken en het inkomen en de liquiditeit van 
huishoudens en bedrijven te ondersteunen. Uit de volgende analyse blijkt dat de 
vastgestelde begrotingsmaatregelen over het algemeen in overeenstemming waren 
met de richtsnoeren. 

26 Wat de economische actoren betreft, waren de begrotingsmaatregelen gericht 
op niet-financiële vennootschappen (84 %) en huishoudens (8 %). Terwijl garanties en 
liquiditeitsinstrumenten (maatregelen op het gebied van belastingbetaling en 
financiële instrumenten) de liquiditeit van bedrijven ondersteunden, was 43 % van de 
omvang van discretionaire maatregelen aan de uitgavenzijde gericht op 
ondernemingen, terwijl 35 % op huishoudens was gericht. 90 % van de maatregelen 
aan de ontvangstenzijde was gericht op bedrijven, met name door middel van 
belastingvrijstellingen (zie figuur 12). Discretionaire maatregelen aan de uitgavenzijde 
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Figuur 12 — Uitsplitsing van begrotingsmaatregelen naar de 
economische actoren waarop zij gericht zijn 

 
Bron: ERK-enquête. 

27 Het totale bedrag dat is uitgetrokken voor de onderzochte maatregelen om de 
werkgelegenheid rechtstreeks te ondersteunen via regelingen voor werktijdverkorting 
bedraagt 184 miljard EUR, waarbij Frankrijk (32,5 miljard EUR), Spanje 
(29,4 miljard EUR), Nederland (25,2 miljard EUR) en Italië (23,7 miljard EUR) meer dan 
60 % van het totale bedrag besteden (zie tekstvak 2). De begrotingskosten van 
regelingen voor werktijdverkorting zijn afhankelijk van verschillende juridische 
kenmerken van de regelingen (subsidiabiliteit, loonvervangingspercentages, duur, 
enz.), de aard van de beperkende maatregelen en de omvang van de activiteiten die in 
elk land door middel van telewerk kunnen worden ontplooid. 
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Tekstvak 2 

Regelingen voor werktijdverkorting 

Regelingen voor werktijdverkorting zijn overheidsprogramma’s die 
ondernemingen die economische moeilijkheden ondervinden, in staat stellen de 
gewerkte uren tijdelijk te verminderen, waarbij de werknemers inkomenssteun 
van de overheid krijgen voor de niet-gewerkte uren. De regeling kan een 
gedeeltelijke vermindering van het aantal gewerkte uren inhouden of volledige 
opschorting van de arbeidsovereenkomst voor een beperkte periode. Het doel is 
de werkgelegenheid gedurende de crisis te behouden en ondernemingen in staat 
te stellen vaardigheden, deskundigheid en arbeidskrachten te behouden.  

Tijdens de wereldwijde financiële crisis heeft de Commissie aangetoond dat de 
meerderheid van de lidstaten zijn toevlucht heeft genomen tot dergelijke 
regelingen en met minder schommelingen in de werkgelegenheid werd 
geconfronteerd, waardoor de sociale kosten van de crisis daalden8. 

Op 13 maart 2020 heeft de Commissie voor de regelingen aanbevolen dat de 
negatieve gevolgen van lockdowns voor de werkgelegenheid worden verzacht. 
Meer dan 42 miljoen werknemers, ofwel ongeveer een kwart van de totale 
beroepsbevolking, vielen in april 2020, op het hoogtepunt van de pandemische 
lockdowns, in de EU-27 onder regelingen voor werktijdverkorting9. De Commissie 
schat dat de onmiddellijke budgettaire kosten van de regelingen de helft bedragen 
van de kosten van de werkloosheidsuitkeringen die zonder dergelijke 
werkgelegenheidssteun zouden worden betaald10.  

Uit onze enquête blijkt dat de begrotingsmaatregelen ter financiering van 
regelingen voor werktijdverkorting in elf lidstaten in 2020 meer dan 5 miljard EUR 
zouden kunnen kosten: 
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28 We hebben de in onze databank verzamelde nationale maatregelen ingedeeld op 
basis van de impact daarvan op de werkgelegenheid, de armoede, de financiële sector 
en het milieu. Deze indeling is het resultaat van een kwalitatieve analyse op basis van 
de titel, beschrijving en classificatie van de maatregelen zoals verstrekt door de 
lidstaten. De maatregelen worden geacht een “rechtstreekse” impact te hebben indien 
zij tot doel hebben respectievelijk de werkgelegenheid, de armoede, de financiële 
sector of het milieu te beïnvloeden. De maatregelen worden geacht een 
“onrechtstreekse” impact te hebben indien zij waarschijnlijk enig effect zullen hebben, 
hoewel het niet de hoofddoelstelling ervan was, en “onbeduidend” indien zij 
waarschijnlijk geen effect zullen hebben. Zo hebben maatregelen aan de uitgavenzijde 
waarmee regelingen voor werktijdverkorting worden gefinancierd een rechtstreekse 
gunstige impact op de werkgelegenheid. Onze beoordeling van de impact van de 
maatregelen is samengevat in figuur 13. 

Figuur 13 — Relatieve omvang van de begrotingsmaatregelen naar 
verwachte impact 

 
Bron: ERK-enquête. 

                                                        
8 “Short-time working arrangements as response to cyclical fluctuations” (Occasional Paper, 

Commissie, 2010). 

9 Beleidsnota nr. 7/2020 (Europees Vakbondsinstituut, 2020). 

10 “Employment and Social Developments in Europe” (Commissie, 2020), blz. 114. 
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29 De meeste maatregelen waren gericht op de werkgelegenheid:  

o Van de bedragen die bestemd zijn voor de maatregelen, heeft 95 % een 
rechtstreekse of onrechtstreekse impact op de werkgelegenheid, waarvan 12 % 
rechtstreeks is. Slechts 1 % van de maatregelen is rechtstreeks gericht op 
armoede. De meeste maatregelen die bijdragen tot het behoud van 
werkgelegenheid leveren echter een indirecte bijdrage aan het beperken van de 
impact van de crisis op de armoede. Begrotingsmaatregelen ter waarde van bijna 
3,2 biljoen EUR worden geacht een gecombineerde rechtstreekse (1 %) en 
onrechtstreekse impact te hebben op armoede (92 % van het totale bedrag). 

o Aangezien de financiële sector tot dusver niet rechtstreeks door de COVID-19-
crisis is getroffen, was slechts een marginaal deel van de maatregelen 
rechtstreeks gericht op financiële instellingen. Door hun rol als intermediairs bij 
de verstrekking van de garanties en de toepassing van andere instrumenten heeft 
89 % van het totale bedrag voor de maatregelen echter een onrechtstreekse 
impact op de financiële sector. Bovendien profiteert de financiële sector ook 
onrechtstreeks van de nationale begrotingsmaatregelen die insolventies van 
bedrijven en huishoudens helpen voorkomen. 

o Er zijn bijna geen maatregelen met een impact op het milieu. De getroffen 
begrotingsmaatregelen met een rechtstreekse of onrechtstreekse impact op het 
milieu zijn goed voor slechts 2 % van de totale bedragen die in reactie op de 
COVID-19-crisis worden ingezet. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de 
gunstige impact van lockdowns op het milieu (zoals lagere 
verontreinigingsniveaus), die we niet konden kwantificeren. 

30 Staatssteun is het belangrijkste kanaal waarlangs de lidstaten steun hebben 
verleend aan binnenlandse bedrijven tijdens de crisis. De meeste 
begrotingsmaatregelen (67 %) zijn door de Commissie goedgekeurd als staatssteun. 
Eind juni had de Commissie staatssteun ter waarde van 2,2 biljoen EUR goedgekeurd 
(15,7 % van het bbp van de EU-27 in 2019), die voornamelijk bestond uit garanties en 
liquiditeitsmaatregelen. Aangezien de meeste door de Commissie goedgekeurde 
besluiten betrekking hadden op overkoepelende regelingen die van toepassing zijn op 
alle sectoren van de economie, is niet bekend op welke sector(en) zij zijn gericht. De 
intensiteit van de crisisgerelateerde staatssteun verschilde sterk van lidstaat tot 
lidstaat (zie figuur 14). In absolute cijfers was Duitsland goed voor bijna de helft van 
alle staatssteunbesluiten die in de EU zijn genomen (1 biljoen EUR), wat overeenkomt 
met 29 % van het bbp van het land.  
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Figuur 14 — Goedgekeurde staatssteun (totaalbedrag als percentage van 
het respectieve bbp) 

 
Bron: Gegevens van de Commissie per eind juni 2020. 

De maatregelen hebben geholpen om banen te redden, maar 
resulteerden in grote tekorten  

31 Hoewel de pandemie zich nog ontwikkelt en de sociaal-economische gevolgen 
ervan waarschijnlijk ook zullen evolueren, hebben wij gekeken naar de aanvankelijke 
gevolgen van de begrotingsmaatregelen die waren vastgesteld op het moment dat wij 
onze analyse uitvoerden. 

32 De eerste begrotingsreacties op de economische crisis zullen waarschijnlijk 
ernstige gevolgen hebben voor de overheidstekorten. Dit komt doordat de 
belastinginkomsten zijn gedaald door de economische activiteit en discretionaire 
maatregelen zoals belastingvrijstellingen of tariefverlagingen, en uitzonderlijke 
uitgaven, onder meer voor werkgelegenheidsondersteuning en de gezondheidszorg. 
Bovendien zijn begrotingsbezuinigingen ter financiering van de maatregelen volgens 
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onze enquête goed voor minder dan 0,1 % van het bbp van de EU. Toekomstige 
begrotingskosten kunnen ook voortvloeien uit waardeverminderingsverliezen op de 
aanzienlijke garanties en liquiditeitsmaatregelen ten behoeve van bedrijven.  

33 In november 2020 werd geraamd dat het geaggregeerde begrotingstekort voor 
de EU in 2020 meer dan 8 % van het bbp zou bedragen en dat in sommige landen met 
een aanzienlijke daling van het bbp tekorten van meer dan 10 % kunnen worden 
verwacht (Spanje, België, Italië, Frankrijk). Het is waarschijnlijk dat 26 lidstaten in 2020 
niet zullen voldoen aan de EU-tekortlimiet van 3 % van het bbp (zie figuur 15). 
Tekorten kunnen de overheidsschuld in de periode 2020-2021 met ongeveer 20 % van 
het bbp doen toenemen, maar de ramingen verschillen sterk van land tot land11. De 
huidige economische onzekerheid kan een opwaartse druk op de ramingen van de 
tekorten en schulden opleveren. In november heeft de Commissie de raming van de 
bbp-groei voor 2021 herzien van 6,1 % naar 4,1 %.  

Figuur 15 — Begrotingssaldi (als percentage van het bbp) 

 
Bron: Najaarsprognoses van de Commissie (2020). 

                                                        
11 Najaarsprognoses van de Commissie (2020). 
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34 Tot dusver is met de regelingen voor werktijdverkorting en de 
staatssteunregelingen die door de overheid beschikbaar zijn gesteld, voorzien in de 
liquiditeitsbehoeften van bedrijven en hebben deze aldus massale ontslagen beperkt. 
De recente stijgingen van de werkloosheidscijfers zijn immers gering in vergelijking 
met de daling van de productie. In de EU is de werkloosheid veel minder gestegen dan 
in de Verenigde Staten (zie figuur 16), waar de overheid geen algemene regelingen 
voor het behoud van banen heeft gestimuleerd, maar in plaats daarvan de 
werkloosheidsuitkeringen heeft verlengd.  

Figuur 16 — Veranderingen in het werkloosheidspercentage en de 
omvang van het bbp ten opzichte van het voorgaande kwartaal in de EU 
en de Verenigde Staten 

 
NB: De veranderingen in het werkloosheidspercentage zijn nominaal en de veranderingen in het bbp-
volume betreffen groeipercentages. 

Bron: Berekeningen van de ERK op basis van gegevens van de OESO. 
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35 Begrotingsmaatregelen hebben een belangrijke rol gespeeld bij de stabilisering 
van de besteedbare inkomens. Uit de consumentenonderzoeken door de Commissie 
blijkt dat er in grote mate onopzettelijk wordt gespaard12, hetgeen een rechtstreeks 
gevolg is van de beperkende maatregelen, de begrotingsmaatregelen en de grote 
onzekerheid. Toen door de lockdowns de verkoop van producten en de levering van 
diensten door bedrijven afnamen, zorgden de begrotingsmaatregelen voor een relatief 
stabiele koopkracht voor werknemers, waardoor de spaarquote van huishoudens in de 
eurozone in het eerste kwartaal van 2020 op een recordhoogte van 16,9 % uitkwam. 
Dit spaargeld kan bijdragen tot een snel herstel van de consumptie mits de 
onzekerheid in verband met de economische vooruitzichten verdwijnt. 

36 Overheidsinvesteringen waren geen prioriteit bij het crisisbeheer. In onze 
enquête hebben we de lidstaten gevraagd om melding te maken van 
investeringsbesluiten in reactie op de COVID-19-crisis. Uit de onderzochte gegevens 
blijkt dat zij minder dan 0,5 % van het bbp van de EU vertegenwoordigden. Zonder de 
overheidsinvesteringen die in het Duitse herstelplan (juni 2020) werden aangekondigd, 
vertegenwoordigden zij 0,1 % van het bbp van de EU. Overheidsinvesteringen zouden 
kunnen bijdragen tot het herstel van de economieën in de periode na de pandemie. 
Op 23 april 2020 verwelkomde de Europese Raad de gezamenlijke routekaart naar 
herstel waarin investeringen van een ongekende omvang werden aanbevolen om de 
Europese economieën weer op gang te brengen en te transformeren13.  

                                                        
12 Nieuwsbericht van Eurostat (3 juli 2020). 

13 https://www.consilium.europa.eu/media/43418/20200421-a-roadmap-for-recovery_nl.pdf 

https://www.consilium.europa.eu/media/43418/20200421-a-roadmap-for-recovery_nl.pdf
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De omvangrijke economische respons 
van de EU wordt momenteel 
uitgevoerd  
37 De eerste reactie van de EU op de economische crisis (maart 2020) werd 
voorbereid tegen de achtergrond van een snel evoluerende epidemiologische situatie 
en de eerste volledige lockdowns van lidstaten (zie het korte chronologische overzicht 
in Bijlage II). Er waren onmiddellijke acties en besluiten die werden genomen in het 
kader van de bestaande regels, zoals budgettaire maatregelen van de EU, monetaire 
interventies van de ECB, leningbesluiten van de EIB (Europese Investeringsbank) en het 
ESM (Europees stabiliteitsmechanisme), en coördinatieacties van de Commissie.  

38 Naarmate de pandemiecrisis zich uitbreidde, werd de economische respons van 
de EU forser, waarin ook de herstelbehoeften tot uitdrukking kwamen, en onlangs 
kreeg de respons de vorm van een akkoord van de Europese Raad inzake de oprichting 
van een nieuw tijdelijk budgettair steuninstrument van de EU ter bevordering van 
economisch herstel en veerkracht, “NextGenerationEU” (NGEU) genaamd.  

39 De financiële maatregelen van de EU en het ESM (die zijn of worden vastgesteld, 
monetaire interventies van de ECB niet meegerekend) hebben een totale waarde van 
meer dan 1 363 miljard EUR14: subsidies ter waarde van 430 miljard EUR en leningen 
ter waarde van 933 miljard EUR. De kern van de Europese budgettaire steun bestaat 
uit de subsidiecomponent van het voorgestelde NGEU-instrument, die qua omvang 
gelijk is aan ongeveer 40 % van de in 2020 voorspelde nationale budgettaire 
maatregelen (zie figuur 17). De EU-bedragen zijn de maximaal beschikbare bedragen 
en zullen mogelijk niet volledig worden gebruikt.  

                                                        
14 Inclusief NextGenerationEU (bedragen waarmee de Europese Raad heeft ingestemd).  
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Figuur 17 — Vergelijking van de geraamde financiële respons op de crisis 
van de EU en de lidstaten (in miljard EUR) 

 
NB: De gegevens over het voorgestelde NGEU-instrument zijn gebaseerd op de conclusies van de 
Europese Raad. De nationale budgettaire interventies zijn geschat aan de hand van het verschil tussen 
de begrotingssaldi van 2020 en 2019, zoals geraamd in de najaarsprognoses van de Commissie (2020). 
De gegevens over andere nationale maatregelen zijn gebaseerd op onze enquête. De NGEU-middelen 
zullen over meerdere jaren worden toegewezen; hier wordt een vergelijking gemaakt met het 
overheidstekort van de lidstaten in één enkel jaar. 

Bron: Berekeningen van de ERK op basis van gegevens per augustus 2020.  
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41 De EU kreeg te maken met een aantal beperkingen en beperkte bevoegdheden 
met betrekking tot bepaalde gebieden waarop zij tot de respons op de pandemie had 
kunnen bijdragen. Dit kwam deels door het gebrek aan bevoegdheden om op bepaalde 
gebieden op te treden en deels door een gebrek aan consensus over en bereidheid tot 
het opzetten van bepaalde mechanismen/instrumenten vóór het uitbreken van de 
crisis. Tot de belangrijkste beperkingen behoorden: 

o Bevoegdheden op het gebied van het gezondheidszorgbeleid: Het optreden van 
de EU op het gebied van de volksgezondheid is beperkt tot de ondersteuning en 
aanvulling van het volksgezondheidsbeleid van de lidstaten, die de primaire 
verantwoordelijkheid op dit gebied dragen. De EU-begroting voor investeringen in 
de gezondheidssector (“derde gezondheidsprogramma”) bedroeg 0,5 miljard EUR, 
ofwel 0,05 % van het totale bedrag van het huidige MFK 2014-2020. De ERK zal 
binnenkort een aparte analyse publiceren van de eerste EU-bijdrage tot de 
volksgezondheidsmaatregelen in reactie op COVID-19.  

o Bevoegdheden op het gebied van beperkende maatregelen: Lockdowns en 
soortgelijke maatregelen werden volledig door de lidstaten zelf vastgesteld, die 
exclusieve bevoegdheden hebben op het gebied van de openbare veiligheid. De 
Commissie speelde een secundaire rol door te zorgen voor vrijwillige coördinatie 
en niet-bindende richtsnoeren te verstrekken om de negatieve gevolgen voor de 
integriteit van de interne markt en het vrije verkeer van goederen en personen te 
beperken. De Commissie kan echter nagaan of de maatregelen gerechtvaardigd 
zijn, d.w.z. geschikt, noodzakelijk en proportioneel om de doelstellingen op het 
gebied van openbare veiligheid te bereiken15.  

o Paraatheid voor economische crises: De Raad en de Commissie beschikken over 
bevoegdheden om het economisch beleid van de lidstaten in het kader van het 
Europees Semester te coördineren (met specifieke regels inzake 
begrotingstoezicht) en om na te gaan of staatssteunregelingen in 
overeenstemming zijn met de EU-regels. De Raad en de Commissie beheren ook 
financiële bijstand aan lidstaten die ernstige economische of financiële 
verstoringen ondervinden (EFSM, betalingsbalansmechanisme).  

o Regels inzake de EU-begroting: De EU-begroting is niet ontworpen om 
grootschalige economische schokken op korte termijn op te vangen, aangezien zij 
beperkt is door de uitgavenmaxima van het meerjarig financieel kader en diverse 
uitgavenregels van budgettaire programma’s. Met name kunnen herschikkingen 

                                                        
15 Zie “Gecoördineerde economische respons op de uitbraak van Covid-19” (COM(2020) 112 

final). 
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van investeringsprogramma’s met dit doel de nodige tijd in beslag nemen, 
afhankelijk van de aard van de investeringen en programmeringscycli. Bovendien 
zijn de budgettaire marges voor onvoorziene uitgaven en de reserves in de 
huidige begrotingen niet groot: de ERK had al aangeraden om meer kredieten als 
reserve aan te houden16. De beschikbare marges zijn met name aan het einde van 
het MFK 2014-2020 lager.  

Er werd snel gezorgd voor flexibele economische coördinatie 

42 Na het uitbreken van de pandemie en zonder uitzicht op een snelle terugkeer 
naar de normaliteit wat betreft de economische situatie was het duidelijk dat de EU 
flexibel moest reageren om de lidstaten in staat te stellen passende antwoorden te 
formuleren op de specifieke gezondheids- en economische situaties. Dit betekende dat 
het volgende mogelijk moest worden gemaakt:  

o een flexibeler toepassing van belangrijke economische regels of 
coördinatieprocessen van de EU;  

o de vaststelling van ad-hocrichtsnoeren om de impact van nationale 
noodmaatregelen op de werking van de interne markt te beperken.  

43 Daarom werd een reeks besluiten genomen om een aantal belangrijke aspecten 
van het economisch beleid aan te pakken: 

o Op 13 maart 2020 heeft de Commissie, in aansluiting op de conclusies van de 
Europese Raad van 10 maart, uitzonderlijke beleidsrichtsnoeren voor lidstaten 
vastgesteld17 buiten het kader van de traditionele economische 
coördinatieprocessen van het Europees Semester. Daarin worden onmiddellijke 
budgettaire stimuleringsmaatregelen aangemoedigd om de opkomende 
economische crisis op te vangen, zoals regelingen voor werktijdverkorting om 
banenverlies te beperken en het inkomen van huishoudens te ondersteunen, 
liquiditeitsinjecties en krediet-/exportgaranties om bedrijven te helpen met 
werkkapitaal.  

                                                        
16 https://www.eca.europa.eu/other%20publications/briefing_paper_mff/briefing_ 

paper_mff_en.pdf 

17 “Gecoördineerde economische respons op de uitbraak van Covid-19” (COM(2020) 112 
final). 

https://www.eca.europa.eu/other%20publications/briefing_paper_mff/briefing_paper_mff_en.pdf
https://www.eca.europa.eu/other%20publications/briefing_paper_mff/briefing_paper_mff_en.pdf
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o Op 19 maart 2020 heeft de Commissie ook een specifieke tijdelijke kaderregeling 
inzake staatssteun vastgesteld op grond waarvan de lidstaten overheidssteun 
konden verlenen aan binnenlandse bedrijven/sectoren die door de crisis werden 
getroffen18. Specifieke regels inzake staatsgaranties, leningen en andere in de 
crisis relevante instrumenten vulden andere mogelijkheden aan waarover de 
lidstaten op grond van de staatssteunregels al beschikten. De Commissie heeft 
het oorspronkelijke kader tot eind oktober vier maal gewijzigd om de 
geldigheidsduur ervan te verlengen (van eind 2020 tot juni 2021, en voor 
eigenvermogenssteun tot september 2021) en te zorgen voor een adequate 
dekking van onderzoeksactiviteiten en eigenvermogenssteun. 

o Op 20 maart 2020 heeft de Commissie voor het eerst voorgesteld de algemene 
ontsnappingsclausule van het stabiliteits- en groeipact te activeren19, zodat alle 
lidstaten tijdelijk kunnen afwijken van de budgettaire vereisten die normaal van 
toepassing zouden zijn en grootschalige budgettaire stimuleringsmaatregelen 
kunnen initiëren20. De tijdelijke afwijking van het aanpassingstraject richting 
middellangetermijndoelstelling voor de begroting is toegestaan, mits de 
houdbaarheid van de begroting op middellange termijn daardoor niet in gevaar 
komt. 

o Op 20 mei 2020 heeft de Commissie in het kader van het Europees Semester 
landspecifieke aanbevelingen (LSA’s) voorgesteld waarin de gemeenschappelijke 
beleidsdoelstellingen werden herhaald om de ernstige gevolgen van de crisis op 
korte termijn te verzachten en de groei op middellange termijn te stimuleren. 
Voor het eerst bevatten deze LSA’s geen begrotingsaanbevelingen met betrekking 
tot het aanpassingstraject richting de middellangetermijndoelstelling. In plaats 
daarvan zijn zij gericht op de onmiddellijke crisisondersteuning en het herstel op 
middellange termijn door middel van de groene en digitale transities. 

                                                        
18 Mededeling van de Commissie — Tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter 

ondersteuning van de economie vanwege de huidige COVID-19-uitbraak (PB C 91 I van 
20.3.2020, blz. 1). 

19 De activering van de “algemene ontsnappingsclausule”, als bedoeld in artikel 5, lid 1, 
artikel 6, lid 3, artikel 9, lid 1, en artikel 10, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1466/97 en 
artikel 3, lid 5, en artikel 5, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1467/97, vergemakkelijkt de 
coördinatie van het begrotingsbeleid in tijden van ernstige economische neergang. 

20 Mededeling van de Commissie aan de Raad over de activering van de algemene 
ontsnappingsclausule van het stabiliteits- en groeipact (COM(2020) 123 final). 
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44 Gedurende de gehele periode heeft de Commissie richtsnoeren vastgesteld voor 
de coördinatie van bepaalde maatregelen ter beveiliging van de gezondheid op de 
gebieden waar de normale werking van de interne markt was aangetast. Zo heeft de 
Commissie richtsnoeren uitgevaardigd om de gevolgen van grensbeheer voor het vrije 
verkeer van goederen en diensten (23 maart 2020) en voor arbeid (op 30 maart 2020) 
te beperken. Gezien de nationale prerogatieven op het gebied van het 
gezondheidsbeleid heeft de Commissie geen bindende regels vastgesteld. In 
september 2020 stelde de Commissie een aanbeveling van de Raad voor om een 
algemeen kader vast te stellen voor de coördinatie en communicatie van maatregelen 
die het vrije verkeer beperken21.  

De EU heeft de beschikbare middelen gemobiliseerd en nieuwe 
vangnetten gecreëerd voor bedrijven, overheden en 
werknemers  

45 De financiële steun van de EU is snel geëvolueerd van de onmiddellijke 
herschikking van middelen en de mobilisering van flexibiliteitsinstrumenten binnen 
de huidige EU-begroting naar de goedkeuring van financiële vangnetten voor 
bedrijven, lidstaten en werknemers om de onmiddellijke economische gevolgen van de 
crisis te bestrijden. 

46 De eerste maatregelen die de Commissie na het uitbreken van de crisis had 
voorgesteld, bestonden in een uitbreiding van bestaande maatregelen. Deze vielen 
binnen het MFK en werden voornamelijk gefinancierd door herschikking van 
begrotingsmiddelen (zie ook Bijlage III). Eind augustus bedroegen de stijgingen in de 
EU-begroting 2020 2,3 % van de oorspronkelijke vastleggingskredieten, waardoor alle 
marges onder de uitgavenmaxima van het huidige MFK waren uitgeput. De 
belangrijkste maatregelen die tijdens de crisis werden gefinancierd in aanvulling op de 
nationale uitgaven waren de volgende: 

                                                        
21 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/IP_20_1555  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/IP_20_1555
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o Op 13 maart 2020 heeft de Commissie besloten de middelen van de Europese 
structuur- en investeringsfondsen (ESIF) in het kader van het cohesiebeleid voor 
2020 te herbestemmen voor het investeringsinitiatief coronavirusrespons (CRII), 
teneinde tegemoet te komen aan de meest dringende behoeften in verband met 
de uitgaven voor gezondheidszorg, steun voor kmo’s en maatregelen voor 
werktijdverkorting. 8 miljard EUR aan voorfinanciering zou niet aan de 
Commissie worden teruggegeven en zou een geldinjectie voor de lidstaten 
vormen voor crisisgerelateerde projecten. De lidstaten kunnen toegang krijgen 
tot deze middelen door hun bestaande operationele programma’s via een 
vereenvoudigd en versneld proces te wijzigen, waarbij in sommige gevallen enige 
flexibiliteit wordt geboden om middelen opnieuw rechtstreeks toe te wijzen. 

o Op 13 maart 2020 heeft de Commissie ook besloten om 1 miljard EUR uit het 
Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) vrij te maken bij wijze van 
garantie voor het Europees Investeringsfonds (EIF) ter ondersteuning van kleine 
ondernemingen die zijn getroffen door de economische impact van de 
coronaviruspandemie. Het is de bedoeling dat deze garantie ertoe leidt dat 
banken in de hele EU ertoe worden aangezet om tot 8 miljard EUR aan 
werkkapitaalleningen te verstrekken aan ongeveer 100 000 kmo’s. 

o Op 30 maart 2020 breidde de EU de reikwijdte van het Solidariteitsfonds van de 
Europese Unie (EUSF) uit met omvangrijke noodmaatregelen op het gebied van 
volksgezondheid. Op dat moment was tot 0,8 miljard EUR beschikbaar voor dat 
instrument in 2020. Vanwege daaropvolgende uitbetalingen voor andere 
noodsituaties nam het beschikbare bedrag in 2020 af tot 0,18 miljard EUR.  

o Op 2 april 2020 werd het CRII aangevuld met maatregelen waarmee tijdelijk een 
flexibeler gebruik mogelijk werd gemaakt van niet-vastgelegde ESIF-middelen, 
die 54 miljard EUR beliepen, voor aan COVID-19 gerelateerde projecten (“CRII+”). 
Dit omvat flexibeler overdrachten tussen fondsen, thematische doelstellingen en 
operationele programma's, alsmede een EU-financieringspercentage van 100 % 
voor uitgaven, met een geschatte impact op betalingen ten bedrage van 
14,6 miljard EUR. 

o Op 14 april 2020 wijzigde de EU de verordening inzake de activering van het 
instrument voor noodhulp met een begroting van 2,7 miljard EUR in 2020 ter 
ondersteuning van de respons van de lidstaten op de gezondheidscrisis, 
bijvoorbeeld door middel van voorafgaande aankoopovereenkomsten met 
ontwikkelaars van vaccins tegen het coronavirus.  
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47 Op 16 maart 2020 kondigde ook de EIB-groep buitengewone 
financieringsmaatregelen aan: 

o Financiering voor bedrijven door het verstrekken van 28 miljard EUR uit 
bestaande programma’s: 

— garanties voor kmo’s: op basis van het bedrag van 1 miljard EUR dat werd 
vrijgemaakt uit het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) 
zou het EIF voor 2,2 miljard EUR aan garanties verstrekken om via de 
programma’s Cosme (het EU-programma voor het concurrentievermogen 
van kmo’s) en InnovFin tot 8 miljard EUR aan financiering te mobiliseren voor 
ten minste 100 000 kmo’s22; 

— specifieke liquiditeitslijnen voor banken: hiermee wordt werkkapitaalsteun 
wordt verleend voor kmo’s en midcapbedrijven ten bedrage van maximaal 
10 miljard EUR; 

— specifieke opkoopprogramma’s voor door activa gedekte effecten: om 
banken in staat te stellen om risicoportefeuilles met kmo-leningen over te 
dragen en zo tot 10 miljard EUR te mobiliseren. 

o Financiering van projecten in de gezondheidssector tot 5 miljard EUR. 

48 Toen de lockdowns werden verlengd en de eerste nationale economische 
prognoses de potentiële effecten begonnen te vertonen, heeft de Eurogroep op 9 april 
2020 een pakket noodvangnetten voorgesteld. Het was bedoeld om tegelijkertijd de 
overheidsfinanciën, het bedrijfsleven en de werkgelegenheid te ondersteunen en zo de 
onmiddellijke gevolgen van de crisis te bestrijden. Het alomvattende pakket ter 
waarde van 540 miljard EUR berustte op drie pijlers: 

o crisis-ondersteuning bij een pandemie uit het ESM: een tijdelijk instrument ter 
waarde van 240 miljard EUR, d.w.z. de helft van de kredietverleningscapaciteit 
van het ESM, te gebruiken voor directe en indirecte medische kosten in verband 
met COVID-19 die sinds februari 2020 zijn gemaakt. De toegang zou beperkt 
blijven tot 2 % van het bbp van de lidstaten aan het eind van 2019; 

o financiering van EU-ondernemingen via de EIB-groep: 200 miljard EUR aan 
financiering, gedekt door een tijdelijk pan-Europees Garantiefonds (PEGF) van 
25 miljard EUR om bedrijven te helpen, met name kmo’s die te kampen hebben 
met liquiditeitstekorten. De lidstaten moeten bijdragen aan het Garantiefonds 

                                                        
22 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_20_569  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_20_569
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overeenkomstig hun deelneming in de EIB. Er mogen ook bijdragen uit de EU-
begroting en het ESM worden geleverd; 

o SURE — tijdelijke financiële steun om het risico op werkloosheid te beperken in 
een noodtoestand: 100 miljard EUR om op verzoek de stijging te financieren van 
de nationale overheidsuitgaven voor regelingen voor werktijdverkorting en 
dergelijke en, als aanvullende maatregel, voor een aantal 
gezondheidsgerelateerde maatregelen, met name op de werkplek. Het 
instrument zou worden beheerd door de Commissie en zou onderworpen zijn aan 
de financiële regels van de EU. SURE neemt de vorm aan van een leningsregeling 
die berust op een systeem van garanties ter waarde van 25 miljard EUR die door 
de lidstaten aan de begroting van de Unie werden verstrekt.  

49 De Europese Raad heeft het voorstel op 23 april goedgekeurd en heeft “gevraagd 
dat het pakket op 1 juni 2020 inzetbaar is”. Het ESM-instrument werd op 15 mei 
goedgekeurd door de Raad van gouverneurs van het ESM, waarbij deze bevestigde dat 
alle landen van de eurozone in aanmerking komen. Bovendien heeft de Raad van 
Bewind van de EIB op 26 mei de structuur en de zakelijke aanpak van het nieuwe fonds 
goedgekeurd. De SURE-verordening werd op 19 mei door de Raad vastgesteld. 
Vanwege de duur van de ratificatieprocedures was het PEGF echter niet operationeel 
in augustus, terwijl SURE op 22 september in werking trad, nadat alle lidstaten de 
garanties hadden ondertekend.  

Met het instrument NextGenerationEU stelde de EU 
aanzienlijke financiële steun voor de terugkeer naar duurzaam 
en veerkrachtig herstel voor 

50 Op 23 april 2020 besloot de Europese Raad dat er een herstelfonds moest komen 
als respons op de COVID-19-crisis en droeg deze de Commissie op zo snel mogelijk met 
een voorstel te komen. Een maand later stelde de Commissie op basis van een eerder 
Frans-Duits voorstel (18 mei) een geheel nieuw tijdelijk EU-fonds 
(“NextGenerationEU”) voor ter waarde van 750 miljard EUR, samen met een gewijzigd 
voorstel voor het MFK 2021-2027 om rekening te houden met de sociaal-economische 
gevolgen van de crisis. Op 21 juli 2020 nam de Europese Raad het voorstel aan, met 
verscheidene belangrijke wijzigingen. In het akkoord wordt samen met het 
MFK 2021-2027 in een totaalbedrag van 1 824,3 miljard EUR aan EU-steun voor de 
lidstaten voorzien. 
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51 NGEU zal financiering verstrekken voor een aantal programma’s die het 
herstelproces zullen ondersteunen. Binnen NGEU staat de Faciliteit voor herstel en 
veerkracht (Recovery and Resilience Facility – RRF) centraal. Het RRF is erop gericht het 
herstel van de economieën van de lidstaten te ondersteunen en de gevolgen van de 
pandemische crisis aan te pakken door middel van gecoördineerde investeringen en 
structurele hervormingen met de nadruk op convergentie en groene en digitale 
transities die op alle beleidsterreinen worden gestroomlijnd. Net zoals voor SURE en 
het EFSM (opgericht tijdens de staatsschuldencrisis), is de rechtsgrondslag voor NGEU 
artikel 122 VWEU, dat gerichte financiële bijstand in uitzonderlijke crisissituaties, zoals 
natuurrampen, toestaat. 

NGEU — verwachte effecten 

52 De Commissie schat23 dat de impact van NGEU waarschijnlijk aanzienlijk zal zijn 
voor de economie van de EU-27: 

o Het zou de (particuliere en publieke) investeringen in de periode 2021-2022 met 
1,4 biljoen EUR kunnen verhogen (zie figuur 18) en aldus de verwachte 
investeringskloof kunnen dichten die door de crisis in de periode 2020-2021 is 
ontstaan, en wel als volgt: 

— de meeste middelen (ongeveer 700 miljard EUR) zijn bedoeld voor 
rechtstreekse financiering van investeringen; 

— specifieke voorzieningen voor garanties (ongeveer 56 miljard EUR) voor twee 
programma’s (InvestEU en het instrument voor solvabiliteitssteun) moeten 
particuliere investeringen tot 700 miljard EUR mobiliseren. 

o De Commissie schat dat het bbp in de EU-27 in 2024 als gevolg van de 
gemobiliseerde investeringen ongeveer 2 % hoger zal zijn dan de huidige 
ramingen. 

                                                        
23 “Identifying Europe's recovery needs” (werkdocument van de diensten van de Commissie, 

SWD(2020) 98 final). 
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Figuur 18 — Potentiële investeringen die in de periode 2021-2022 door 
NGEU zullen worden gegenereerd 

 
Bron: Berekeningen van de ERK op basis van het voorstel van de Commissie. 

NGEU — reikwijdte en samenstelling 

53 NextGenerationEU is bedoeld om een aantal van de volgende innovatieve 
benaderingen te realiseren: 

o een veel grotere rol voor de EU — het tijdelijke instrument zal het bedrag van de 
langetermijnbegroting van de EU voor de periode 2021-2027 bijna verdubbelen; 

o steun door middel van gediversifieerde financiële steun (subsidies, leningen, 
voorzieningen voor garanties) en programma's die direct of indirect door de 
Commissie worden beheerd of onder gedeeld beheer vallen (zie Bijlage IV);  

o volgens het akkoord van de Europese Raad zal bijna 90 % van de financiering van 
het herstelinstrument worden toegewezen aan een nieuwe faciliteit (RFF) en 
worden uitbetaald onder bepaalde voorwaarden die verband houden met 
hervormingen en investeringen die een antwoord vormen op nationale 
uitdagingen die zijn geïdentificeerd in het kader van het Europees Semester;  

o vervroegde steun voor een snelle impact: volgens het akkoord van de Europese 
Raad zal tot 70 % van de niet terug te betalen RRF-steun in 2021-2022 moeten 
worden vastgelegd en de rest in 2023. Voorts is de Europese Raad 
overeengekomen retrospectieve uitgaven te financieren die zijn gedaan vanaf 
februari 2020 en die relevant zijn voor de doelstellingen van het RRF; 

Totale investeringen

1,4 biljoen EUR 49,8 % 28,7 % 21,5 %
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Directe investeringen 
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26 miljard EUR van NGEU)



 45 

 

o verdeelsleutels voor nieuwe programma's die worden gefinancierd in het kader 
van NGEU (RFF, React-EU), die het specifieke doel daarvan weerspiegelen en 
andere zijn dan die voor de ESIF; 

o een andere financieringsaanpak door leningen op de kapitaalmarkten. Voor het 
eerst zal de EU leningen aangaan om niet terug te betalen steun te financieren. 

54 Gezien de urgentie en de uitzonderlijke omstandigheden werd het voorstel van 
de Commissie niet aan een effectbeoordeling of raadpleging van belanghebbenden 
onderworpen, maar ging het vergezeld van een werkdocument van de diensten van de 
Commissie waarin de herstelbehoeften in de EU in kaart worden gebracht. Het blijft 
onduidelijk hoe de verhouding tussen subsidies en leningen werd vastgesteld en in 
overeenstemming werd gebracht met de doelstellingen van het fonds. Na de 
onderhandelingen over de samenstelling van het pakket is de Europese Raad 
overeengekomen het aandeel niet terug te betalen steun in het pakket te verlagen 
(van de oorspronkelijk voorgestelde 500 miljard EUR tot 390 miljard EUR), wat wordt 
gecompenseerd door een verhoging van het niveau van leningen van 250 miljard EUR 
tot 360 miljard EUR. 

Toewijzing van middelen uit de faciliteit voor herstel en veerkracht 

55 De criteria voor de toewijzing van de middelen uit de faciliteit voor herstel en 
veerkracht aan de lidstaten verschillen van de criteria die worden gehanteerd in het 
kader van andere belangrijke MFK-programma’s. Voor leningen is het maximum 
afhankelijk van het bni en mag dit niet hoger dan 6,8 % liggen (voorstel van de 
Europese Raad). Voor niet terug te betalen steun is de toewijzing afhankelijk van 
convergentie-indicatoren zoals de bevolking, het bbp per hoofd van de bevolking en 
het werkloosheidspercentage. Op voorstel van de Europese Raad wordt in de 
verdeelsleutel voor het jaar 2023 het werkloosheidscriterium vervangen door het in 
2020 waargenomen verlies aan reëel bbp en het in de periode 2020-2021 
waargenomen cumulatieve verlies aan reëel bbp. Deze wijziging had betrekking op 
30 % van de subsidies (zie figuur 19). Dit weerspiegelt de tweeledige doelstelling om 
de sociaal-economische impact van de pandemie aan te pakken en het hoofd te bieden 
aan structurele uitdagingen die de groei en het scheppen van banen belemmeren. 
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Figuur 19 — Geraamde toewijzing van niet terug te betalen steun in het 
kader van de faciliteit voor herstel en veerkracht 

 
Bron: Berekening door de ERK op basis van de verdeelsleutels. 

56 De geraamde toewijzing van middelen weerspiegelt in feite voornamelijk 
economische tekortkomingen en convergentieniveaus binnen de EU van vóór de crisis 
(zie figuur 20). De toewijzing van middelen aan de lidstaten, berekend aan de hand van 
een van de twee methoden, wijst er ook op dat dezelfde drie grootste ontvangers 
(Italië, Spanje en Frankrijk) cumulatief ongeveer de helft van de totale subsidies 
zouden moeten ontvangen (gebruikmakend van de huidige prognoses voor de 
ontwikkeling van het bbp in 2020-2021). Ook wordt verwacht dat zij met aanzienlijke 
dalingen van het bbp zullen worden geconfronteerd tijdens de crisis (zie figuur 20).  

0

10

20

30

40

50

60

70

Ita
lië

Sp
an

je

Fr
an

kr
ijk

Po
le

n

Du
its

la
nd

G
rie

ke
nl

an
d

Ro
em

en
ië

Po
rt

ug
al

Ts
je

ch
ië

Ho
ng

ar
ije

Bu
lg

ar
ije

Kr
oa

tië

Sl
ow

ak
ije

N
ed

er
la

nd

Be
lg

ië

Zw
ed

en

O
os

te
nr

ijk

Li
to

uw
en

Fi
nl

an
d

Le
tla

nd

Sl
ov

en
ië

De
ne

m
ar

ke
n

Ie
rla

nd

Es
tla

nd

Cy
pr

us

M
al

ta

Lu
xe

m
bu

rg

Commissievoorstel Akkoord in de Raad

miljard EUR



 47 

 

Figuur 20 — Verband tussen de toewijzing van subsidies uit de faciliteit 
voor herstel en veerkracht en het convergentieniveau van het bbp 

 
Bron: Berekeningen door de ERK op basis van gegevens van de Commissie over het bbp en het akkoord 
van de Europese Raad over de toewijzing van middelen uit de faciliteit voor herstel en veerkracht en 
REACT-EU per land. 

57 Het vermogen van de lidstaten om te voldoen aan de voorwaarden van de 
faciliteit voor herstel en veerkracht zal bepalen of de middelen doeltreffend worden 
toegewezen. Om toegang te krijgen tot middelen uit de faciliteit voor herstel en 
veerkracht moeten de lidstaten nationale plannen voor herstel en veerkracht opstellen 
waarin hun hervormings- en investeringsagenda’s voor de periode 2021-2023 worden 
uiteengezet en moeten zij deze uiterlijk op 30 april indienen bij de Commissie. Op 
16 augustus 2020 heeft de Commissie de “taskforce Herstel en veerkracht” opgericht 
om de uitvoering van de faciliteit voor herstel en veerkracht aan te sturen en te 
coördineren met het Europees Semester24 en heeft zij richtsnoeren vastgesteld voor 
het opstellen van plannen voor herstel en veerkracht25. De plannen zullen waar nodig 
moeten worden aangepast in 2022 om als basis te dienen voor de definitieve 
toewijzing van middelen in 2023. De plannen zullen worden beoordeeld door de 
Commissie (en worden goedgekeurd door de Raad) en de uitbetaling van middelen zal 
afhankelijk zijn van de succesvolle uitvoering van de mijlpalen in de plannen. Een 
hogere absorptie van leningen uit de faciliteit voor herstel en veerkracht kan ook 

                                                        
24 https://ec.europa.eu/info/departments/recovery-and-resilience-task-force_en  

25 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/IP_20_1658  
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afhangen van verschillen tussen de respectieve rendementen op overheidsobligaties 
en de rentekosten van de opgenomen leningen in het kader van de faciliteit voor 
herstel en veerkracht.  

Financiering van NGEU 

58 NGEU zal worden gefinancierd via de kapitaalmarkten. De Commissie zal worden 
gemachtigd om namens de Europese Unie middelen te lenen die strikt beperkt blijven 
tot een bedrag van 750 miljard EUR (in prijzen van 2018). Hierdoor kan de EU op korte 
termijn veel middelen mobiliseren zonder de nationale overheidsschuld te verhogen 
tijdens de crisis. 

59 De subsidiecomponent van NGEU zal uiterlijk tussen 2028 en 2058 moeten 
worden terugbetaald via toekomstige EU-begrotingen. Ten tijde van de opstelling van 
deze analyse zijn er onzekerheden en lopen er discussies over de opzet van nieuwe 
eigen middelen om de terugbetaling van EU-verplichtingen te vergemakkelijken.  

Sommige financiële maatregelen werden niet uitgevoerd of 
hebben nog geen eindbegunstigden bereikt 

60 De marktinterventies van de ECB hebben onmiddellijk stabiliserende effecten 
gehad op de financiële markten. Met name de spreads van overheidsobligaties in de 
eurozone stabiliseerden op een lager niveau dan de pieken medio maart, na de 
aankondiging van het noodplan van de ECB26. Bovendien hebben banken ook 
geprofiteerd van versoepelde monetaire financiering, een tijdelijke versoepeling van 
bepaalde EU-kapitaalvereisten en door overheden verstrekte leninggaranties. Als 
gevolg daarvan kenden de leningen van monetaire financiële instellingen (MFI’s) in de 
eurozone aan niet-financiële vennootschappen en overheden sterke groeicijfers sinds 
februari 2020 (zie figuur 21). Het grootste deel van het aan bedrijven verstrekte 
krediet was echter bedoeld voor de financiering van werkkapitaal, terwijl de 
kredietverlening voor investeringen in vaste activa afnam27. 

                                                        
26 ESMA Report on Trends, Risks and Vulnerabilities No 2 (september 2020), blz. 17. 

27 https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200714~d6b166d17c.en.htm 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200714%7Ed6b166d17c.en.htm
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Figuur 21 — Maandelijkse groeicijfers van leningen van MFI’s in de 
eurozone 

 
Bron: Berekeningen door de ERK op basis van gegevens van de ECB (BSI-dataset).  

61 In tegenstelling tot de interventies in het kader van het financieel beleid was het 
gebruik van andere nieuwe EU-maatregelen over het algemeen bescheiden, maar 
verschillend voor elk van de instrumenten, als gevolg van de verschillende 
voorwaarden en procedures ervan. Uit de absorptiestatus (zie Bijlage V) blijkt duidelijk 
dat snelle besluitvorming niet noodzakelijkerwijs tot onmiddellijke financiële steun 
leidt — de absorptie is afhankelijk van de aard en structuur van het steuninstrument 
en het vermogen van de lidstaten om deze middelen te gebruiken overeenkomstig de 
procedures en voorwaarden die gelden om in aanmerking te komen voor het gebruik 
van de middelen. Met name zijn de ESI-fondsen niet bedoeld om snel op een crisis te 
reageren, in tegenstelling tot een verzekeringsfonds of een automatische 
begrotingsstabilisator. Niettemin werd bepaalde regelgeving aangepast om de respons 
te versnellen, waarbij onder meer subsidiabiliteit met terugwerkende kracht werd 
ingevoerd met ingang van 1 februari 2020 (in het kader van de CRII- en CRII+-
pakketten). 
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62 De crisisgerelateerde leningsoperaties van de EU worden momenteel uitgevoerd. 
De EIB heeft 18,1 miljard EUR aan COVID-19-leningen goedgekeurd of ondertekend 
(zie Bijlage VI) en het onlangs overeengekomen garantiefonds onder beheer van de 
EIB werd eind augustus 2020 operationeel nadat alle juridische procedures waren 
voltooid. Eind augustus was er geen SURE-financiering uitbetaald. In september 2020 
heeft de Raad evenwel de eerste financieringsbesluiten voor 16 lidstaten vastgesteld, 
waarbij bijna 90 % van het budget werd gebruikt. Via SURE-leningen kan de EU 
gunstige rentetarieven doorgeven aan lidstaten met een hoge overheidsschuld (zoals 
Italië, Spanje en België), maar ook voor lidstaten met een kleine lokale schuldenmarkt. 
Dit blijkt uit de reeks lidstaten die SURE-steun hebben aangevraagd (zie figuur 22). 

Figuur 22 — Goedgekeurde SURE-leningen voor regelingen voor 
werktijdverkorting 

 
Bron: Uitvoeringsbesluiten van de Raad (september 2020). 
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63 Toen we onze analyse afrondden, was het NGEU-instrument nog niet vastgesteld. 
Het akkoord tussen de EU-leiders heeft het pad geëffend voor formele 
onderhandelingen tussen het Europees Parlement en de Raad over de omvang, de 
samenstelling en de nadere bijzonderheden van de verschillende verordeningen 
betreffende de door NGEU gefinancierde programma’s. Bovendien moet het 
eigenmiddelenbesluit in verband met de financiering van de EU-begroting via NGEU 
worden geratificeerd door alle lidstaten overeenkomstig hun grondwettelijke 
bepalingen en bijgevolg zal NGEU niet vóór 2021 worden uitgevoerd.  
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De crisis gaat gepaard met nieuwe 
risico’s, uitdagingen en kansen voor 
economische coördinatie in de EU 
64 De economische beleidsrespons op COVID-19 omvat een verscheidenheid aan 
maatregelen op nationaal en EU-niveau, die om twee redenen gepaard gaan met 
risico’s, uitdagingen en kansen voor de economische coördinatie en integratie in de 
EU. Ten eerste kan de pandemie het risico met zich brengen van economische 
divergentie ten aanzien van verschillende dimensies van de economieën van de 
lidstaten. Ten tweede brengt de respons van de EU op de opkomende problemen in de 
lidstaten uitdagingen en kansen met zich mee voor de economische governance van 
de EU om passende maatregelen te ontwikkelen en uit te voeren met het oog op een 
gestage economische convergentie binnen de EU.  

Risico’s die voortvloeien uit ongelijke economische 
ontwikkelingen in de lidstaten 

65 De effecten van de pandemie en het nationale crisisspecifieke beleid kunnen 
leiden tot het risico van economische divergentie binnen de EU en lage 
groeiperspectieven als gevolg van: 

o budgettaire divergentie; 

o concurrentieverstoringen van staatssteunmaatregelen; 

o hoge en aanhoudende werkloosheid; 

o lage investeringen. 

66 De pandemie kan de budgettaire divergentie tussen de lidstaten vergroten: 
volgens prognoses van de Commissie zal het schuldniveau in 2020 sterker stijgen in de 
landen die al vóór de crisis een hogere overheidsschuld hadden (zie figuur 23). Dit is 
met name het gevolg van het versterkte effect van bbp-verliezen op de schuldquote in 
landen met een hoge schuldenlast (zie Bijlage VII). Zo is de impact van bbp-verliezen 
op de schuldquote het grootst in Griekenland, Italië en Spanje, en deze landen zullen 
naar verwachting ook met de grootste dalingen van het bbp in 2020 worden 
geconfronteerd. Volgens een recente beoordeling van de Commissie blijft de 
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overheidsschuld houdbaar in alle lidstaten van de eurozone, maar er bestaan bijzonder 

grote onzekerheden rond de prognoses28.  

67 De toenemende overheidsschuld en de bezorgdheid over de houdbaarheid ervan 

kunnen vervolgens een rem zetten op de budgettaire slagkracht om op andere crises 

te reageren, groei op lange termijn en economische convergentie binnen de EU te 

financieren en bij te dragen tot de strategieën van de EU. Daarom kunnen de nieuwe 

actieplannen van de EU om te investeren in de klimaat‐ en digitale transities te maken 

krijgen met nieuwe nationale financieringsbeperkingen. Tot dusver hadden de tijdens 

de crisis genomen grootschalige begrotingsmaatregelen tot doel de onmiddellijke 

kortetermijneffecten van de pandemie te verzachten (zie paragraaf 29), maar hiermee 

werden geen herstelstrategieën gefinancierd.  

Figuur 23 — Verband tussen overheidsschulden vóór de crisis en 

geraamde schuldgroei in 2020 

 
Bron: Berekeningen door de ERK op basis van gegevens van de Commissie (najaar 2020). 

                                                       
28  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy‐

finance/annex_2_debt_sustainability.pdf 
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68 Volgens een beoordeling van de Commissie is het van cruciaal belang dat de 
eengemaakte markt volledig functioneert om het herstel na de pandemie te 
bevorderen29. Uit gegevens over begrotingsmaatregelen blijkt dat bepaalde lidstaten 
relatief grotere staatssteunpakketten hebben vastgesteld (zie paragraaf 30). 
Afhankelijk van de duur en uitvoeringsgraad ervan kunnen uiteenlopende nationale 
reacties op de crisis (grootschalige staatssteun, afzonderingsmaatregelen) het gelijke 
speelveld op de eengemaakte markt aanhoudend verstoren en uitdagingen vormen 
voor de economische convergentie en het concurrentievermogen in de EU.  

69 Met de huidige maatregelen ter ondersteuning van de werkgelegenheid wordt 
het risico op werkloosheid op korte termijn ingeperkt (zie paragraaf 34), maar hierbij 
wordt geen rekening gehouden met ontwikkelingen op het gebied van de 
levensvatbaarheid van ondernemingen. Een matig herstel en aanhoudende risico’s 
voor de volksgezondheid kunnen tot structurele verschuivingen in de vraag en 
insolventieproblemen leiden voor een toenemend aantal bedrijven, ondanks de 
regelingen voor het behoud van banen. In de eerste helft van 2020 is het totale aantal 
gewerkte uren in de EU-economie aanzienlijk gedaald — met ongeveer 15 % — ten 
opzichte van dezelfde periode in het voorgaande jaar (zie figuur 24), wat wijst op een 
mogelijk aanzienlijke toename van de werkloosheid en uiteenlopende effecten van 
lidstaat tot lidstaat.  

70 Uit eerdere ervaringen met regelingen voor het behoud van banen tijdens de 
wereldwijde financiële crisis blijkt dat een langdurig gebruik ervan het risico met zich 
meebrengt dat achteruitgaande bedrijven worden ondersteund, waardoor 
herstructureringen uiteindelijk worden vertraagd en de productiviteitsgroei wordt 
afgeremd30. De tijdige invoering van nieuwe soorten begrotingsmaatregelen ter 
financiering van een actief arbeidsmarktbeleid (zoals opleiding en omscholing) kan 
nodig zijn om de noodzakelijke herverdeling van middelen in de economie te 
ondersteunen.  

                                                        
29 https://www.consilium.europa.eu/media/43418/20200421-a-roadmap-for-recovery_nl.pdf 

30 “Short-time working arrangements as response to cyclical fluctuations” (Occasional Paper, 
Commissie, 2010). 

https://www.consilium.europa.eu/media/43418/20200421-a-roadmap-for-recovery_nl.pdf
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Figuur 24 — Totale veranderingen in de werkgelegenheid aan het einde 
van juni 2020 

 
Bron: Gegevens van Eurostat. 

71 Een hoge mate van onzekerheid in verband met de economische vooruitzichten, 
de daling van de inkomsten van ondernemingen en de toenemende schulden van 
ondernemingen tijdens de pandemie kunnen particuliere investeringen afremmen. De 
huidige prognoses wijzen op een daling van de investeringen in 2020 die vergelijkbaar 
is met die tijdens de financiële crisis (2008-2013) en tonen aan dat de daling van de 
investeringen die dit jaar wordt verwacht sterk uiteenloopt, wat kan bijdragen tot het 
risico van toenemende economische divergentie in de EU (zie figuur 25). Een 
investeringskloof die in de loop der jaren aanhoudt, dreigt bij te dragen tot een lage 
groei op lange termijn. Het gebrek aan overheidsinvesteringen kan dergelijke risico’s 
versterken; tot dusver was dit geen prioriteit bij de nationale budgettaire respons op 
de crisis (zie paragraaf 36). 
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Figuur 25 — Bruto-investeringen in vaste activa in de particuliere sector 
(procentuele verandering)  

 
Bron: Berekeningen door de ERK op basis van gegevens van de Commissie (najaar 2020). 

Uitdagingen voor de huidige kaders voor de coördinatie van het 
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72 De EU heeft blijk gegeven van flexibiliteit bij de toepassing van haar economische 
coördinatie (bijv. de opschorting van begrotingsregels en tijdelijke wijzigingen van 
staatssteunregels). Dit was nodig om de lidstaten in staat te stellen snel en op maat te 
reageren op de zich ontwikkelende crisis. De uitzonderlijke versoepeling van 
belangrijke regels, ook al is deze tijdelijk, kan echter afbreuk doen aan het vermogen 
van de Europese Unie om de nationale economische beleidsreacties tijdens de crisis 
en het herstel te coördineren. 
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73 De grootschalige budgettaire respons van de lidstaten op de crisis gaat gepaard 
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periode van groei vóór de crisis leefden sommige lidstaten deze niet volledig na31. 
Voor de governance van de EU zal een toekomstige uitdaging erin bestaan te 
bedenken hoe zodanig kan worden teruggekeerd naar de huidige of nieuwe regels 
dat het herstel van de lidstaten na de pandemie, noch de houdbaarheid van hun 
schuld wordt belemmerd. Voor de oplossing kan worden voortgebouwd op de 
huidige evaluatie door de Commissie van de economische governance in de EU32. 

o Bovendien heeft de activering van de “ontsnappingsclausule” (zie paragraaf 43) 
ervoor gezorgd dat er flexibel op de crisis kon worden gereageerd met het 
nationale begrotingsbeleid, zonder dat er echter sprake was van enige coördinatie 
op EU-niveau. Er werd geen duidelijkheid verschaft over bepaalde operationele 
aspecten (bijv. indicaties van het tijdschema van en de voorwaarden voor 
deactivering of herziening)33, wat de coördinatie van de begrotingsdoelstellingen 
voor de middellange termijn kan belemmeren.  

Uitdagingen voor de coördinatie van het werkgelegenheidsbeleid in de EU  

74 De coördinatie van het nationale werkgelegenheidsbeleid is een bevoegdheid van 
de EU in het kader van het Europees Semester. Werkgelegenheid was een prioriteit in 
het kader van de vorige economische strategie van de EU (“Europa 2020”) en maakt 
deel uit van de huidige EU-strategie voor duurzame ontwikkeling34 en de politieke 
beleidslijnen van de Commissie voor de periode 2019-2024. De crisis brengt risico’s 
met zich mee voor de doeltreffende werking van de arbeidsmarkten in de EU 
(zie paragraaf 69). De uitdaging voor de Commissie bestaat erin deze te monitoren en 
passende LSA’s en EU-financiering te ontwikkelen om tijdige nationale reacties op de 
stijging van de werkloosheid te coördineren, bijvoorbeeld in het kader van SURE 
(zie paragraaf 48).  

                                                        
31 Speciaal verslag nr. 18/2018 van de ERK: “Is de belangrijkste doelstelling van het 

preventieve deel van het stabiliteits- en groeipact behaald?” 

32 Mededeling over de evaluatie van de economische governance (Commissie, februari 2020). 

33 “Assessment of the fiscal stance appropriate for the euro area in 2021” (Europees 
Begrotingscomité, 1 juli 2020). 

34 https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/sustainable-development-
goals/eu-approach-sustainable-development-0_en  

https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/sustainable-development-goals/eu-approach-sustainable-development-0_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/sustainable-development-goals/eu-approach-sustainable-development-0_en
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Uitdagingen voor het mededingingsbeleid van de EU 

75 Wat de coördinatie van de interne markt betreft, heeft de Commissie een 
rechtskader vastgesteld dat tot doel heeft te voorzien in objectieve criteria voor de 
opzet van nationale staatssteunregelingen en in voorwaarden om verstoringen van de 
mededinging te beperken, met name voor ondernemingen met aanzienlijke 
marktmacht (zie ook paragraaf 43). De omvang van de vastgestelde 
staatssteunregelingen verschilde echter van lidstaat tot lidstaat en afhankelijk van de 
mate van gebruik kunnen deze leiden tot een ongelijk speelveld tussen 
ondernemingen op de interne markt (zie paragraaf 68). De Commissie zal voor een 
grote uitdaging staan bij het monitoren van marktontwikkelingen en aanzienlijke 
hoeveelheden staatssteun. Een dergelijk kader had de Commissie al gebruikt tijdens de 
financiële en staatsschuldencrisis35 en we merkten op dat de staatssteunregels die de 
Commissie toepast op de financiële sector niet waren aangepast aan de veranderende 
marktsituatie en regelgevingskaders36.  

76 Zolang de werking van de eengemaakte markt en de fundamentele Europese 
vrijheden, zoals het grensoverschrijdende vrije verkeer van goederen en burgers, 
worden belemmerd door afzonderingsmaatregelen en grenscontroles, speelt de 
Commissie een belangrijke rol en zal zij deze blijven spelen bij de verdediging van deze 
vrijheden door de proportionaliteit van nationale maatregelen te controleren 
(zie paragraaf 44).  

Uitdagingen voor het EU-toezicht op de financiële sector  

77 Het bankwezen is beter in staat om de schok op te vangen dan in 200837, hoewel 
sommige lidstaten nog steeds met een relatief groot aantal niet-renderende leningen 
worden geconfronteerd. Uit de eerste aanwijzingen blijkt dat het bankwezen de 
economie uitzonderlijk veel liquiditeit heeft verschaft (zie paragraaf 60). Verwacht 
                                                        
35 “Mededeling van de Commissie — Tijdelijke communautaire kaderregeling inzake 

staatssteun ter stimulering van de toegang tot financiering in de huidige financiële en 
economische crisis” (PB C 16 van 22.1.2009, blz. 1); “Mededeling van de Commissie 
betreffende de toepassing vanaf 1 januari 2011 van de staatssteunregels op maatregelen 
ter ondersteuning van banken in het kader van de financiële crisis” (PB C 329 van 
7.12.2010, blz. 7). 

36 Speciaal verslag nr. 21/2020 van de ERK “Toezicht op staatssteun aan financiële instellingen 
in de EU: behoefte aan een geschiktheidscontrole”. 

37 Analyse nr. 5/2020 van de ERK “Hoe de EU lering heeft getrokken uit de financiële en de 
staatsschuldencrisis van 2008-2012”. 
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wordt dat het aantal niet-renderende leningen sterk zal stijgen als gevolg van de 
economische schok en de toenemende werkloosheid, waardoor het risico op 
toekomstige bankencrises groter wordt38. De Commissie, de ECB en de financiële 
autoriteiten van de EU (ESRB, EBA, ESMA, Eiopa, GAR) zullen een rol met uitdagingen 
spelen bij het monitoren van de financiële risico’s en/of het nemen van passende 
risicobeperkende maatregelen en het tegelijkertijd op peil houden van de 
kredietstroom naar de economie.  

EU-herstelinstrument: nieuwe kansen, risico’s en uitdagingen  

78 Het voorgestelde NGEU brengt nieuwe risico’s, uitdagingen en kansen met zich 
mee voor de EU-coördinatie van het economisch beleid en het goed financieel beheer 
van EU-middelen: 

o risico’s in verband met solvabiliteit; 

o risico’s in verband met uitvoering; 

o risico’s in verband met monitoring; 

o risico’s in verband met verantwoording; 

o uitdagingen voor het financieel risicobeheer; 

o kansen voor versterkte economische coördinatie in de EU. 

Risico’s in verband met solvabiliteit 

79 Het NGEU-instrument is uit financieel oogpunt van belang en zal een aantal 
cruciale programma’s en thematische gebieden van financiering voorzien. Tijdens de 
onderhandelingen werden verschillende andere ambitieuze ideeën voor steun op 
specifieke gebieden echter niet gesteund door de Europese Raad. Een treffend 
voorbeeld: het door de Commissie voorgestelde instrument ter ondersteuning van het 
eigen vermogen van ondernemingen (Solvency Support Instrument — SSI) werd niet 
opgenomen in het akkoord van de Europese Raad over NGEU en er werd geen 
alternatief overwogen (zie Bijlage IV). Het risico bestaat dat: 

                                                        
38 https://www.ecb.europa.eu/pub/financial-stability/fsr/html/ecb.fsr202005~ 

1b75555f66.en.html#toc22 

https://www.ecb.europa.eu/pub/financial-stability/fsr/html/ecb.fsr202005%7E1b75555f66.en.html#toc22
https://www.ecb.europa.eu/pub/financial-stability/fsr/html/ecb.fsr202005%7E1b75555f66.en.html#toc22
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o er geen passende oplossing wordt gevonden om de overmatige hefboomwerking 
te verlichten waarmee een toenemend aantal bedrijven kan worden 
geconfronteerd tijdens de huidige crisis. Er bestaat derhalve een risico op massale 
faillissementen en/of vijandige overnames door buitenlandse concurrenten die de 
goede werking van de interne markt en het concurrentievermogen van de EU 
kunnen ondermijnen; 

o het streefdoel in het voorstel van de Commissie om 1,4 biljoen EUR aan 
investeringen te financieren, niet wordt gehaald, aangezien het SSI was bedoeld 
om tot 300 miljard EUR aan investeringen aan te trekken. 

80 De doeltreffendheid van NGEU zal ook afhankelijk zijn van de omvang ervan in 
verhouding tot de duur en de impact van de pandemie. De nieuwe financiële 
pakketten zijn weliswaar aanzienlijk, maar zijn gebaseerd op de voorjaarsprognoses 
van de Commissie met grote neerwaartse risico’s39. Als de risico’s werkelijkheid 
worden, moet de geschatte impact van het instrument, het daarvoor uitgetrokken 
bedrag en/of de structuur ervan mogelijk dienovereenkomstig worden herbeoordeeld.  

Risico’s in verband met uitvoering 

81 De doeltreffendheid van NGEU en het volgende MFK bij het beperken van de 
gevolgen van de COVID-19-crisis voor de groei en convergentie is niet gewaarborgd. 
Het zal in belangrijke mate afhangen van de kenmerken van de uitvoering, met name: 

o Tijdige beschikbaarheid van middelen, die afhankelijk is van factoren zoals de 
snelle ratificatie van het eigenmiddelenbesluit door de lidstaten, de snelle 
goedkeuring van de nieuwe langetermijnbegroting en sectorale wetgeving, en het 
vermogen van de Commissie om de uitvoering van de projecten snel en vlot aan 
te sturen. 

o Hoge absorptie, aangezien NGEU alleen de gewenste effecten kan sorteren als de 
lidstaten de middelen kunnen absorberen. Een hoge absorptie komt echter in het 
gedrang. Reeds in de voorgaande programmeringsperiode van het Europese 
cohesiebeleid stelden we aanzienlijke problemen in verband met absorptie vast: 
het ziet ernaar uit dat een aantal van de lidstaten met de laagste absorptie in de 
huidige programmeringsperiode aanzienlijke steun uit de faciliteit voor herstel en 
veerkracht zal ontvangen40.  

                                                        
39 “Europese economische prognose – voorjaar 2020” (Commissie), blz. 68. 

40 Advies nr. 6/2020 van de ERK over de faciliteit voor herstel en veerkracht. 
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o Kwaliteit van de uitgaven en hervormingen, met name de strategieën en 
capaciteiten van de lidstaten om de groeibevorderende kansen te benutten die 
worden geboden door de nieuwe financieringskanalen van de EU. Het risico 
bestaat dat de lidstaten niet bereid of in staat zullen zijn om ambitieuze 
hervormingen of investeringen uit te voeren. In 2019 heeft de Raad er opnieuw 
op gewezen dat er verdere structurele hervormingen nodig zijn om knelpunten 
voor investeringen weg te nemen41. In het kader van ons speciaal verslag over het 
Europees Semester merkten we op dat de LSA’s in beperkte mate werden 
uitgevoerd en dat de doeltreffendheid van het Europees Semester afhankelijk was 
van het niveau van nationale betrokkenheid en de inzet van de lidstaten om de 
LSA’s binnen een redelijke termijn uit te voeren42.  

82 De doelstellingen van de faciliteit voor herstel en veerkracht vallen samen met 
die van andere EU-programma’s, wat voordelen biedt ten aanzien van de 
complementariteit en de synergie. Het vergroot echter het risico van dubbele 
financiering en concurrentie tussen de verschillende programma’s. De ERK stelde voor 
om passende mechanismen op te nemen in de faciliteit voor herstel en veerkracht om 
voor coördinatie met andere bronnen van EU-financiering te zorgen en additionaliteit 
te waarborgen43. In de richtsnoeren van de Commissie voor de lidstaten44 is bepaald 
dat passende regelingen moeten worden getroffen om ervoor te zorgen dat de 
scheidingslijn tussen de verschillende instrumenten in acht wordt genomen bij de 
uitvoering van de plannen voor herstel en veerkracht en dat dubbele financiering te 
allen tijde moet worden uitgesloten. 

Risico’s in verband met monitoring 

83 Onlangs hebben wij op een aantal tekortkomingen in verband met de werking 
van het Europees Semester gewezen, zoals de selectie en prioritering van LSA’s en 
gevallen waarin de voorgestelde maatregelen in door de lidstaten ingediende 
nationale hervormingsprogramma’s niet duidelijk worden gekoppeld aan LSA’s of 

                                                        
41 “Conclusies van de Raad over de diepgaande evaluaties en de uitvoering van de 

landspecifieke aanbevelingen voor 2018” (3 mei 2019). 

42 Speciaal verslag nr. 16/2020 van de ERK “Het Europees Semester — Landspecifieke 
aanbevelingen hebben betrekking op belangrijke kwesties, maar moeten beter worden 
uitgevoerd”. 

43 Advies nr. 6/2020 van de ERK over de faciliteit voor herstel en veerkracht. 

44 Werkdocument van de diensten van de Commissie — Guidance to Member States for 
recovery and resilience plans, 17.9.2020, SWD(2020) 205 final. 
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bredere EU-doelstellingen45. Deze punten zijn ook relevant voor de plannen die de 
lidstaten voorstellen met betrekking tot de faciliteit voor herstel en veerkracht, waarin 
moet worden toegelicht hoe zij voornemens zijn de middelen te gebruiken om gevolg 
te geven aan de EU-prioriteiten en de LSA’s46. Bijgevolg bestaat het risico dat de 
plannen voor herstel en veerkracht, die de basis vormen voor de uitbetaling van 
middelen uit de faciliteit voor herstel en veerkracht, onvoldoende duidelijke nationale 
strategieën en ambitieuze doelstellingen zullen bevatten. In tegenstelling tot de 
nationale hervormingsprogramma’s moeten deze plannen worden goedgekeurd door 
de Commissie en de Raad, wat dergelijke risico’s zou moeten beperken.  

84 Terwijl er mijlpalen en streefdoelen op het niveau van de lidstaten moeten 
worden vastgesteld in hun plannen voor herstel en veerkracht, hebben we er 
bovendien op gewezen dat de voorgestelde verordening geen gemeenschappelijke 
resultaatindicatoren en streefdoelen op EU-niveau bevat47. Dit zou een betere 
monitoring, meting, evaluatie en controle van de uitvoering van de faciliteit voor 
herstel en veerkracht op EU-niveau vergemakkelijken en de lidstaten ertoe aanzetten 
hun middelen doeltreffender aan te wenden om EU-doelstellingen te verwezenlijken. 
In haar mededeling over de jaarlijkse strategie voor duurzame groei voor 202148 heeft 
de Commissie een aantal EU-indicatoren en -streefdoelen opgenomen in haar zeven 
Europese vlaggenschipinitiatieven. In haar richtsnoeren voor de lidstaten heeft de 
Commissie hen verzocht toe te lichten welke onderdelen van het plan voor herstel en 
veerkracht bijdragen tot dergelijke vlaggenschipinitiatieven.  

Risico’s in verband met verantwoording 

85 De crisismaatregelen zullen nieuwe risico’s met zich meebrengen voor het 
financieel beheer van de EU en bijgevolg op het gebied van controle en publieke 
verantwoording. De ERK heeft gemeld dat instrumenten buiten de EU-begroting 
onvoldoende bepalingen bevatten met betrekking tot de verantwoordingsplicht ten 

                                                        
45 Speciaal verslag nr. 16/2020 van de ERK “Het Europees Semester — Landspecifieke 

aanbevelingen hebben betrekking op belangrijke kwesties, maar moeten beter worden 
uitgevoerd”. 

46 “Guidance to Member States on Recovery and Resilience Plans – Part 2” (SWD(2020) 205 
final). 

47 Advies nr. 6/2020 van de ERK over de faciliteit voor herstel en veerkracht. 

48 “Jaarlijkse strategie voor duurzame groei voor 2021” (COM(2020) 575 final). 
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aanzien van de burgers wat betreft de resultaten van de uitvoering van EU-beleid49. De 
eerste financiële initiatieven (CRII en SURE) zijn zodanig ontworpen dat deze volledig in 
overeenstemming zijn met de financiële regelgeving van de EU. 

86 De recentere faciliteit voor herstel en veerkracht is geen ESI-fonds en daarom 
wordt de verantwoordingsplicht op een andere manier benaderd. In ons advies over 
de faciliteit voor herstel en veerkracht50 wijzen wij op een aantal belangrijke 
overwegingen met betrekking tot de bepalingen inzake controle en verantwoording 
van de faciliteit voor herstel en veerkracht (zie Bijlage VIII). Wij benadrukken met 
name de noodzaak van nauwgezette monitoring op basis van verifieerbare indicatoren 
en streefdoelen, duidelijke parlementaire toetsing en duidelijke controlerechten. Hoge 
normen inzake de verantwoordingsplicht en uitgebreide controleregelingen kunnen 
ook bijdragen tot de doeltreffendheid van de faciliteit. 

Uitdagingen voor het financieel risicobeheer 

87 De nieuwe crisisinstrumenten (SURE, NGEU) omvatten grootschalige opgenomen 
en verstrekte leningen (zie de paragrafen 48 en 58). Hoewel dit op zich geen nieuwe 
activiteit is voor de Commissie, zal zij worden geconfronteerd met de uitdaging om 
haar administratieve capaciteit op korte termijn op te voeren om te zorgen voor een 
goed beheer van grotere verrichtingen op kapitaalmarkten dan ooit tevoren, met 
inbegrip van de uitgifte van obligaties en het beheer van financiële risico’s (zoals 
renterisico’s, kredietrisico’s en frauderisico’s).  

88 Met de opgenomen leningen van de Commissie zullen zowel subsidies en 
garanties (NGEU) als leningen (NGEU, SURE) worden gefinancierd. De leningen moeten 
worden terugbetaald door de lidstaten en vereisen dus geen extra EU-middelen, tenzij 
een beroep wordt gedaan op de EU-begrotingsgarantie in geval van wanbetaling. Er is 
momenteel geen voorstel voor een formeel mechanisme (zoals post-
programmatoezicht51 in het geval van leningen in het kader van het EFSM en het ESM) 
om de terugbetalingscapaciteit van de lidstaten voor dergelijke leningen te monitoren.  

                                                        
49 “Future of EU finances: reforming how the EU budget operates” (ERK, briefingdocument, 

februari 2018), paragraaf 26. 

50 Advies nr. 6/2020 van de ERK over de faciliteit voor herstel en veerkracht. 

51 Verordening (EU) nr. 472/2013. 
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89 De subsidiecomponent zal na 2027 en uiterlijk in 2058 rechtstreeks uit de EU-
begroting worden terugbetaald. Om aan deze verplichtingen te voldoen, is de 
Europese Raad overeengekomen uitzonderlijke nationale bijdragen tot 0,6 % van het 
respectieve bni jaarlijks over te dragen naar de EU-begroting totdat de geleende 
bedragen volledig zijn terugbetaald. De Europese Raad is overeengekomen een nieuwe 
vorm van eigen middelen op basis van niet-gerecycled kunststofafval in te voeren en 
de invoering van andere nieuwe eigen middelen in de toekomst te onderzoeken (bijv. 
een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens of een digitale heffing), maar de 
details zullen moeten worden verduidelijkt in de toekomstige voorstellen van de 
Commissie. De invoering van nieuwe eigen middelen van de EU is een kans om de druk 
op de nationale en EU-begrotingen en de impact van eventuele politieke risico’s op de 
integriteit van de EU-ontvangsten te verminderen. Nieuwe bronnen van ontvangsten 
kunnen ook bijdragen tot EU-prioriteiten zoals klimaatactie en duurzame ontwikkeling. 

Een kans voor versterkte economische coördinatie in de EU 

90 De economische strategieën van de EU, zoals de groene en digitale transities, het 
actieplan voor de eengemaakte markt52 en de industriële strategie53 (onlangs 
aangenomen), kunnen sturing geven aan het herstel na de pandemie, investeringen 
stimuleren en als een hefboom fungeren om de EU-economieën op een pad van 
economische groei op lange termijn te brengen. Wij merken op dat de verankering van 
de voorgestelde faciliteit voor herstel en veerkracht in het Europees Semester tot doel 
heeft de nationale herstelstrategieën te coördineren en deze doeltreffend af te 
stemmen op de economische strategieën van de EU. Het kan de lidstaten stimuleren 
om de bijkomende middelen te besteden aan structurele hervormingen en 
investeringen met een grote impact op de groei op lange termijn. De Commissie heeft 
voorgesteld om duidelijke mijlpalen en verifieerbare vooruitgangscriteria op te nemen 
in de plannen voor herstel en veerkracht, die tijdens de uitvoeringsfase grondig 
moeten worden gemonitord.  

91 De opzet van de faciliteit voor herstel en veerkracht biedt ook de mogelijkheid 
om een snel effect op het economisch herstel teweeg te brengen. Met name de 
mogelijkheid om de middelen vervroegd beschikbaar te stellen en de verschillende 
uitgavenregels (zie paragraaf 53) leiden tot omkering van de tot dusver heersende 
logica achter de EU-begrotingsuitgaven, die doorgaans toenamen tegen het einde van 
de periode van het financieel kader als gevolg van het langdurige proces van 

                                                        
52  https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0094&from=EN 

53 “Een nieuwe industriestrategie voor Europa” (COM(2020) 102 final). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0094&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0094&from=EN
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programmering en projectvoorbereiding. De nieuwe logica — gebaseerd op 
beleidsmijlpalen — kan kort na de economische schok bijdragen tot herstel indien de 
mijlpalen en streefdoelen zonder al te grote vertragingen worden bereikt.  

92 De vorige financiële en staatsschuldencrises in de EU leidden tot ingrijpende 
hervormingen van de financiële regelgeving van de EU (single rulebook, 
gemeenschappelijk toezichtsmechanisme, Europees Systeem voor financieel toezicht) 
of resulteerden in versterkte of nieuwe mechanismen voor economische coördinatie 
(“sixpack”, “twopack”, Europees Semester, procedure voor macro-economische 
onevenwichtigheden) of in nieuwe soorten macrofinanciële bijstand waarop de 
lidstaten een beroep kunnen doen (ESM, EFSM)54. De beschikbare financiële bijstand 
van de EU (EFSM, betalingsbalansmechanisme) werd echter niet gebruikt tijdens de 
pandemiecrisis, aangezien deze was bedoeld om andere soorten crises aan te pakken 
en economische onevenwichtigheden te corrigeren.  

93 Er zijn weliswaar EU-begrotingsregels van kracht, maar door de huidige crisis 
verergert de eerdere tendens van budgettaire divergentie (zie paragraaf 66) en wordt 
het debat over de behoefte aan gemeenschappelijke instrumenten voor macro-
economische stabilisatie in de monetaire unie heropend55. De Eurogroep heeft 
opnieuw toegezegd zich te zullen blijven inzetten om de architectuur en de 
schokbestendigheid van de monetaire unie verder te versterken56. De COVID-19-crisis 
kan de gelegenheid bieden om opnieuw te kijken naar initiatieven ter versterking van 
de economische coördinatie in de eurozone die vóór de uitbraak van de pandemie 
werden voorgesteld (zie Bijlage IX).  

94 De huidige crisis heeft verschillende gevolgen en oorzaken, maar biedt ook de 
gelegenheid om na te denken over verdere verbeteringen van de financiële capaciteit 
van de EU-instellingen om snel te reageren op grote economische schokken, teneinde 
potentiële economische divergentie tussen de lidstaten als gevolg van dergelijke 
schokken te beperken. Uit de ontwikkeling van de EU-maatregelen tijdens deze crisis is 
gebleken dat de EU-begroting niet was aangepast aan de omvang van de behoeften 
van de lidstaten (zie met name de paragrafen 41, 46 en 61). NGEU en SURE zijn van 

                                                        
54 Analyse nr. 5/2020 van de ERK “Hoe de EU lering heeft getrokken uit de financiële en de 

staatsschuldencrisis van 2008-2012”. 

55 “Assessment of the fiscal stance appropriate for the euro area” (Europees 
Begrotingscomité, juli 2020). 

56 “Statement on COVID-19 economic policy response” (Eurogroep, 16 maart 2020). 
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tijdelijke aard, maar kunnen een test zijn voor de noodzaak om dergelijke stabilisatie-
instrumenten permanent in te voeren. 

 

Deze analyse werd door kamer IV onder leiding van de heer Alex BRENNINKMEIJER, lid 
van de Rekenkamer, te Luxemburg vastgesteld op 24 november 2020. 

 Voor de Rekenkamer 

 

 Klaus-Heiner LEHNE 
 President 
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Bijlagen  

Bijlage I — Variatie in bbp-verliezen tussen landen tijdens de 
pandemie: een statistische verklaring 

Geen weging 

     
     Variabele Coëfficiënt Std.- afwijking t-statistiek Waarsch.  
     
     C 0,049077 0,055015 0,892075 0,3830 

TOERISME1 -0,730315 0,328399 -2,223861 0,0378 
STRENGHEID -0,360840 0,129799 -2,779996 0,0116 

     
     R-kwadraat 0,430685 Gem. afhankelijke variabele -0,112609 
     
     

Bbp-gewichten 

     
     Variabele Coëfficiënt Std.- afwijking t-statistiek Waarsch.  
     
     C 0,000870 0,000337 2,578985 0,0179 

TOERISME1_Y -1,805882 0,258049 -6,998202 0,0000 
STRENGHEID_Y -0,331146 0,009569 -34,60612 0,0000 

     
     R-kwadraat 0,983588 Gem. afhankelijke variabele -0,005994 
     
     

Bevolkingsgewichten 

     
     Variabele Coëfficiënt Std.- afwijking t-statistiek Waarsch.  
     
     C 0,000939 0,000471 1,992262 0,0602 

TOERISME1_P -1,526311 0,328663 -4,644001 0,0002 
STRENGHEID_P -0,325346 0,014576 -22,32012 0,0000 

     
     R-kwadraat 0,964087 Gem. afhankelijke variabele -0,006027 
     
     NB: Voor de drie landenoverschrijdende regressies is de afhankelijke variabele de daling van het bbp-

volume in het tweede kwartaal van 2020, op jaarbasis (gegevens van Eurostat). De volgende verklarende 
variabelen worden significant geacht: de strengheidsindex van de Universiteit van Oxford57 en het 
aandeel van toerisme in de totale werkgelegenheid (gegevens van Eurostat). De regressies worden 
gespecificeerd in drie alternatieven om de robuustheid van de resultaten te valideren: Hoewel de 
landen een gelijk gewicht krijgen in de ongewogen regressies, hebben de grote landen een groter 
gewicht in de benaderingen met (bbp- en bevolkings)gewichten. 

  

                                                        
57 https://covidtracker.bsg.ox.ac.uk/  

https://covidtracker.bsg.ox.ac.uk/
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Bijlage II — Belangrijkste economische reacties van de EU 
(maart-augustus 2020) 

  

12 Als reactie op de spanningen op de financiële markten besluit de ECB 
aanvullende langerlopende herfinancieringstransacties (LTRO’s) te 
verrichten om banken liquiditeit te verschaffen, alsmede een aanvullend 
programma voor de aankoop van activa ter waarde van 120 miljard EUR, dat 
tot eind 2020 geldig is. De ECB besluit banken uit de eurozone toe te staan 
tijdelijk beneden bepaalde kapitaalvereisten te opereren.

13 De Commissie stelt richtsnoeren vast inzake de gecoördineerde 
economische respons op de uitbraak van COVID-19.

16 De EIB-groep kondigt maatregelen aan in het kader van bestaande 
programma’s om tot 40 miljard EUR te mobiliseren voor de financiering van 
gezondheidsgerelateerde acties en door de crisis getroffen bedrijven, die 
gedeeltelijk door een EU-begrotingsgarantie moeten worden gedekt.

18 De ECB besluit een tijdelijk pandemie-noodaankoopprogramma (PEPP) op te 
starten met een budget van 750 miljard EUR.

19 De Commissie stelt de tijdelijke kaderregeling vast op basis van artikel 107, 
lid 3, onder b), VWEU om overheden in staat te stellen ondernemingen 
tijdens de crisis te ondersteunen (door middel van subsidies, garanties, 
gesubsidieerde leningen, herkapitalisaties).

23 De Raad stemt in met het voorstel van de Commissie om de “algemene 
ontsnappingsclausule” van de begrotingsregels van de EU te activeren.

30 Goedkeuring van wijzigingen van de EFRO-verordening en de verordening 
houdende gemeenschappelijke bepalingen om te voorzien in een flexibel 
gebruik van 37 miljard EUR aan cohesiemiddelen voor de financiering van 
crisisgerelateerde acties in de gebieden die daar het meest behoefte aan 
hebben.

09 De Eurogroep in inclusieve samenstelling stemt in met het creëren van drie 
financiële vangnetten ter waarde van 540 miljard EUR die door het ESM, de 
EIB-groep en de Commissie zullen worden beheerd.

17 Vaststelling van een gewijzigde begroting 2020 van de EU met 3 miljard 
EUR extra voor het instrument voor noodhulp en het mechanisme voor 
civiele bescherming.

30 De ECB besluiteen nieuwe reeks langerlopende herfinancieringstransacties, 
pandemic Emergency Longer-Term Refinancing Operations (PELTRO) 
genaamd, uit te voeren tussen mei en december 2020 om banken liquiditeit 
te verschaffen.

27 De Commissie stelt een EU-herstelfonds (“Next Generation EU”) voor ter 
waarde van 750 miljard EUR.

04 De ECB besluit het PEPP-budget met 600 miljard EUR te verhogen en de 
periode van het PEPP te verlengen tot ten minste eind juni 2021.

21 De Europese Raad bereikt een akkoord over het EU-herstelfonds (“Next 
Generation EU”) ter waarde van 750 miljard EUR.

MAART

APRIL

MEI

JUNI

JULI
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Bijlage III — COVID-19-gerelateerde wijzigingen in de EU-
begroting 2020 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting  
 

MFK-rubriek Herschikking Vastleggingskredieten 
verhoogd 

Betalingskredieten 
verhoogd 

Concurrentievermogen 
voor groei en banen 1,7   

Economische, sociale en 
territoriale cohesie 54  22,6 

Waarvan: 
CRII 
CRII+ 

 
 

54 
 

 
8 

14,6 

Duurzame groei: 
natuurlijke hulpbronnen 0,1  0,7 

Veiligheid en burgerschap  3  

Waarvan: 
Instrument voor noodhulp   

2,7  

Europa als wereldspeler 11,5 0,1  

Speciale instrumenten 
buiten MFK-maxima (SFEU) 0,2   

Totaal 
vastleggingskredieten 67,5 3,1  

Totaal betalingskredieten   23,3 
NB: Gegevens in miljard EUR per eind augustus 2020. 

Bron: Commissie.  
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Bijlage IV — Beschikbare bedragen in het kader van NGEU 

01 De meeste NGEU-middelen zijn gericht op het ondersteunen van cohesie en 
economische convergentie: 

o 672,5 miljard EUR voor de faciliteit voor herstel en veerkracht (overeengekomen 
door de Europese Raad): vertegenwoordigt het belangrijkste nieuwe instrument 
van NGEU, in het kader waarvan grootschalige financiële steun zal worden 
geboden voor investeringen en hervormingen waarmee het groeipotentieel van 
de economieën wordt hersteld, de in het kader van het Europees Semester 
vastgestelde uitdagingen worden aangepakt en wordt bijgedragen tot de 
uitvoering van groene en digitale strategieën van de EU; 

o 47,5 miljard EUR voor het REACT-EU-programma (overeengekomen door de 
Europese Raad): bestaande uit cohesiesubsidies die zullen worden toegekend aan 
de lidstaten op basis van de ernst van de economische crisis. 

02 30 miljard EUR aan subsidiesteun (overeengekomen door de Europese Raad), 
waarmee de MFK-rubrieken “Eengemaakte markt, innovatie en digitaal beleid” en 
“Natuurlijke hulpbronnen en milieu” zullen worden versterkt:  

o Een versterking van de MFK-toewijzing voor InvestEU: het programma is de 
opvolger van het EFSI en heeft tot doel strategische investeringen te blijven 
ondersteunen. De Europese Raad heeft de voorgestelde toewijzing voor garanties 
verlaagd van de oorspronkelijke 31,2 miljard EUR tot 5,6 miljard EUR, waardoor 
de economische impact ervan beperkter zal zijn. Er werd geen overeenstemming 
bereikt over de voorgestelde “faciliteit voor strategische investeringen” in het 
kader van InvestEU, die tot doel had de nieuwe industriële strategie van de EU te 
bevorderen;  

o De Europese Raad heeft geen overeenstemming bereikt over de voorgestelde 
toewijzing van 26 miljard EUR voor een nieuw instrument voor 
solvabiliteitssteun. Dit instrument had tot doel insolventies te helpen voorkomen 
aan de hand van eigenvermogensinvesteringen in sectoren die meer financiële 
gevolgen ondervinden van de pandemie;  
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o Een versterking van enkele programma’s: Horizon Europa (om steun te verlenen 
voor onderzoeks- en innovatieactiviteiten op het gebied van gezondheid en 
klimaat), rescEU (om het Uniemechanisme voor civiele bescherming te 
versterken), Elfpo (om bijstand te verlenen aan landbouw- en voedingssectoren 
die zwaar zijn getroffen door de crisis) en EU4Health (om gerichte steun te 
verlenen ter verbetering van de nationale gezondheidsstelsels). De Europese Raad 
heeft geen overeenstemming bereikt over een deel van de financiering hiervan; 

o Het fonds voor een rechtvaardige transitie: het fonds is bedoeld om 
ondersteuning te bieden voor de economische diversificatie en reconversie van 
de gebieden waarvoor de transitie naar koolstofarme economieën de grootste 
gevolgen heeft. In het voorstel van de Commissie werd 30 miljard EUR 
toegewezen aan het fonds, bovenop de 10 miljard EUR die is opgenomen in het 
volgende MFK. De Europese Raad heeft de toewijzing echter verlaagd tot 
10 miljard EUR. 

03 De cijfers in deze bijlage verwijzen naar de maatregelen die eind augustus 2020 
zijn overeengekomen (zie ook figuur A). 



 

Figuur A — Componenten van NGEU: Vergelijking tussen de voorstellen van de Commissie en de Europese Raad (in 
miljard EUR) 

 

Europese Commissie
1 850,0

750,0 1 100,0
NGEU MFK

250,0 443,756,3
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rescEU

EU4Health
Horizon Europa

Elfpo
Externe steun

Fonds voor een rechtvaardige transitie
React-EU
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Periode 2021-2024
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Horizon Europa
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47,5 10,0 7,5 5,0 1,9

218,8 93,7Periode 2021-2022

Door de Europese Commissie 
voorgestelde criteria:

a) werkloosheid 2015-2019
b) inverse van het bbp per hoofd

c) bevolkingsaandeel

In 2023

Criteria weerspiegelen de impact van de 
crisis:
a) daling van het reële bbp in 2020
b) totale daling van het reële bbp in 
2020-2021 
b) inverse van het bbp per hoofd
c) bevolkingsaandeel



 

Bijlage V — Uitvoeringsgraad van verschillende financiële 
maatregelen van de EU en het ESM 

Instelling Instrumenten Beschikbare 
middelen Benuttingsgraad 

Commissie 

CRII/CRII+ 54 miljard  
EUR in 2020 

Eind juli 2020 waren 
97 coronavirusgerelateerde wijzigingen van 
operationele programma’s van 18 lidstaten 
bevestigd. In oktober was ongeveer 14 miljard 
EUR opnieuw toegewezen in 23 lidstaten en 
het VK voor investeringen die zijn toegespitst 
op het aanpakken van de economische en 
gezondheidscrisis. Nog eens 8 miljard EUR is 
beschikbaar voor de lidstaten als niet-
teruggevorderde jaarlijkse voorfinanciering. 
Gezien de procedures en huidige 
begrotingstoewijzingen is het echter 
waarschijnlijk dat de beschikbare middelen in 
2020 beperkt zullen blijven tot 8 miljard EUR 
aan voorfinanciering, terwijl de resterende 
middelen vanaf 2021 kunnen worden 
uitbetaald.  

SFEU 0,18 miljard 
EUR in 2020 

19 lidstaten hebben om bijstand verzocht, 
maar er is nog geen geld gebruikt, aangezien 
de toewijzing per land tot eind 2020 wordt 
beoordeeld door de Commissie. In oktober 
heeft de Commissie voorgesteld om 
voorschotten uit te betalen aan zeven lidstaten 
die hierom hadden verzocht. Volledige 
betalingen voor aanvragen in verband met 
COVID-19 zullen naar verwachting in 2021 
worden gemobiliseerd, afhankelijk van de 
beschikbare begrotingsmiddelen. 

ESI 2,7 miljard 
EUR in 2020 

Eind augustus had de Commissie een 
financieringsbesluit vastgesteld en twee 
wijzigingen goedgekeurd waarbij alle middelen 
werden toegewezen, op 100 miljoen EUR na. 
Een aanzienlijk deel van de middelen werd 
uitgetrokken voor de overeenkomsten met 
vaccinontwikkelaars. 
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Instelling Instrumenten Beschikbare 
middelen Benuttingsgraad 

SURE 
100 miljard 
EUR aan 
leningsteun  

Naar aanleiding van het Commissievoorstel van 
augustus heeft de Raad in september zijn 
goedkeuring verleend aan verzoeken van 
16 lidstaten voor leningen ter waarde van 
87,4 miljard EUR. In oktober heeft de Raad een 
toewijzing van 0,5 miljard EUR aan Hongarije 
goedgekeurd en is de Commissie erin geslaagd 
de eerste obligaties ter waarde van 17 miljard 
EUR uit te geven om SURE te financieren.  

EIB 

Eerste 
COVID-19-
gerelateerde 
initiatieven 

28 miljard EUR 
aan potentiële 
financiering 

Medio augustus had de EIB 72 verzoeken 
ontvangen van 23 lidstaten in verband met 
COVID-19-gerelateerde projecten ter waarde 
van 21 miljard EUR. Van dit bedrag heeft de EIB 
projecten voor een bedrag van 18,1 miljard 
EUR goedgekeurd of ondertekend en werd 
2,1 miljard EUR beoordeeld. 

PEGF 

200 miljard 
EUR aan 
potentiële 
financiering 

Eind augustus werden de voorbereidende 
procedures voltooid, zodra ten minste 60 % 
van de nationale garanties voor het fonds was 
geratificeerd. Eind augustus waren er geen 
financieringsprojecten van start gegaan. 

ESM PCS 240 miljard 
EUR Geen verzoeken ontvangen van de lidstaten.  

Bron: ERK, op basis van samengevoegde gegevens. 

  



 75 

 

Bijlage VI — Stand van zaken van de financiële reactie van de 
EIB op de COVID-19-crisis 

01 Op 18 augustus 2020 maakte de EIB melding van 72 financieringsprojecten: 
15 worden beoordeeld, 26 zijn ondertekend en de overige 31 zijn goedgekeurd. De 
goedgekeurde projecten zijn goed voor 8,8 miljard EUR, de ondertekende projecten 
voor 10,1 miljard EUR en de projecten die worden beoordeeld voor 2,1 miljard EUR 
(zie figuur A). Bijna 55 % van de projecten werd tussen juni en juli ingediend, en 
maakten ongeveer 75 % van de totale begroting uit. 

Figuur A — Uitsplitsing van COVID-19-gerelateerde projecten naar 
goedkeuringsstatus 

 
NB: Voordat de financiering door de Raad van Bewind wordt goedgekeurd en de lening wordt 
ondertekend, zijn projecten het voorwerp van een beoordeling en onderhandelingen. 

Bron: Openbare databank van de EIB58. 

02 Italië is het land met het hoogste aantal EIB-projecten (18), gevolgd door Spanje 
(13), Polen (5) en Frankrijk (5). Wat het begrote bedrag betreft (zie figuur B), is Italië 
het land dat tot dusver het meest profiteert van een EIB-interventie (7 miljard EUR), 
gevolgd door Spanje (4 miljard EUR), Frankrijk (2,2 miljard EUR) en Polen 
(2,1 miljard EUR).  

                                                        
58   https://www.eib.org/en/projects/pipelines/index.htm?q=covid&sortColumn= 

projectStatusDate&sortDir=desc&pageNumber=0&itemPerPage=25&pageable=true&langu
age=EN&defaultLanguage=EN&yearFrom=2020&yearTo=2020&countries.region=1&orCoun
tries.region=true&orCountries=true&orSectors=true&orStatus=true 

42 %

48 %

10 %

Ondertekend

https://www.eib.org/en/projects/pipelines/index.htm?q=covid&sortColumn=
https://www.eib.org/en/projects/pipelines/index.htm?q=covid&sortColumn=
https://www.eib.org/en/projects/pipelines/index.htm?q=covid&sortColumn=
https://www.eib.org/en/projects/pipelines/index.htm?q=covid&sortColumn=
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Figuur B — Uitsplitsing van COVID-19-gerelateerde projecten naar land 

 
Bron: Openbare databank van de EIB. 

03 79 % daarvan is gericht op kmo’s (57 projecten), 11 % op gezondheidszorg (8), 
4 % op energie (3), 3 % op O&O (2) en 2 % op milieu. Wat de betrokken bedragen 
betreft, gaat 66 % van de garanties naar kmo’s (13 909 miljoen EUR), 29 % naar 
gezondheidszorgprojecten (6 142 miljoen EUR), 2 % naar energie (400 miljoen EUR) en 
1 % respectievelijk naar milieu (300 miljoen EUR) en O&O (150 miljoen EUR). 
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Bijlage VII — Belangrijkste factoren die de verschillen in de 
veranderingen van de overheidsschuldquotes verklaren 

01 De variatie in de stijging van de voorspelde overheidsschuld als percentage van 
het bbp59 wordt voornamelijk veroorzaakt door de omvang van de verwachte tekorten 
en stock-flow adjustments (zoals overheidsleningen en kapitaalinjecties tijdens de 
crisis), maar ook door het effect van de daling van het bbp. Het effect van bbp-
verliezen op de schuldquote is groter in landen met een hoge schuldquote 
(zie figuur A). Bovendien worden in de meeste landen met een hoge schuldenlast 
grote dalingen van het bbp verwacht (zie figuur B). 

Figuur A — Samenstelling van de veranderingen in de overheidsschuld in 
2020 (als percentage van het bbp)  

 
Bron: Najaarsprognoses van de Commissie (Ameco).  

                                                        
59 Op basis van voorjaarsprognoses van de Commissie (2020). 
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Figuur B — In landen met een hoge schuldenlast wordt een grotere 
daling van het bbp voorspeld 

 
Bron: Berekeningen door de ERK op basis van najaarsprognoses van de Commissie (2020). 
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Bijlage VIII — Verantwoordingskwesties in het kader van de 
faciliteit voor herstel en veerkracht  
In ons advies over het voorstel van de Commissie tot instelling van een faciliteit voor 
herstel en veerkracht60 wijzen we op verschillende verantwoordingskwesties: 

o Het toepassingsgebied en de doelstellingen van de faciliteit voor herstel en 
veerkracht zijn aan de ruime kant en bestrijken een grote verscheidenheid aan 
beleidsterreinen. Er is geen kwantificering van de verwachte resultaten op EU-
niveau of van de toewijzing van middelen aan verschillende doelstellingen. In de 
richtsnoeren inzake plannen voor herstel en veerkracht stelde de Commissie 
echter voor om 37 % van de middelen voor klimaatactie en 20 % van de middelen 
voor de digitale transitie te oormerken. 

o Wat de rol van het Europees Parlement bij het toezicht en de toetsing betreft, is 
in de voorgestelde verordening tot instelling van de faciliteit voor herstel en 
veerkracht61 bepaald dat de beoordeling van de plannen voor herstel en 
veerkracht wordt overgelegd aan het Europees Parlement en dat vier jaar na de 
inwerkingtreding van de verordening een jaarverslag en een evaluatieverslag 
worden ingediend. In ons advies hebben we aangegeven dat de rol van het 
Europees Parlement in de begrotings- en de kwijtingsprocedure duidelijk moet 
worden omschreven in de voorgestelde verordening tot instelling van de faciliteit 
voor herstel en veerkracht, aangezien de uitgaven in het kader van deze faciliteit 
zullen worden beheerd op basis van de EU-begrotingsregels inzake externe 
bestemmingsontvangsten; 

o Krachtens artikel 287, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de EU is 
de Europese Rekenkamer gemachtigd alle ontvangsten en uitgaven van de Unie te 
controleren. In overweging 40 van de voorgestelde verordening tot instelling van 
de faciliteit voor herstel en veerkracht wordt in herinnering gebracht dat 
personen of entiteiten die middelen van de Unie ontvangen, ten volle moeten 
meewerken aan de bescherming van de financiële belangen van de Unie en de 
nodige toegang en rechten moeten verlenen aan de ERK voor controles. In ons 
advies hebben we echter aanbevolen om voor de duidelijkheid een bepaling toe 
te voegen aan de voorgestelde verordening tot instelling van de faciliteit voor 
herstel en veerkracht waarin duidelijk wordt gesteld dat de ERK het recht heeft 

                                                        
60 Advies nr. 6/2020 van de ERK over de faciliteit voor herstel en veerkracht. 

61 Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van 
een faciliteit voor herstel en veerkracht (COM(2020) 408 final). 
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om zowel de subsidie- als de leningcomponent van de faciliteit voor herstel en 
veerkracht te controleren; 

o Nadat zij het oorspronkelijke voorstel voor een verordening tot instelling van een 
faciliteit voor herstel en veerkracht had ingediend, heeft de Commissie 
evenredige regels voorgesteld om de bescherming van de financiële belangen van 
de Unie te waarborgen, die ten tijde van de afronding van deze analyse worden 
besproken. Deze zijn gedeeltelijk opgenomen in het compromis van het 
voorzitterschap en de amendementen van het Europees Parlement;  

o Wij merkten op dat de middelen uit de faciliteit voor herstel en veerkracht 
vervroegd beschikbaar worden gesteld en dat de evaluatie zal worden 
gepubliceerd nadat de meeste middelen zijn besteed. Het kan zijn dat dit 
onvermijdelijk wordt, aangezien een snelle uitvoering een van de doelstellingen 
van de faciliteit is. Het risico bestaat dat de uit de evaluatie getrokken lessen 
daarom van beperkt nut zouden zijn voor het beheer van de resterende 
uitvoering van de faciliteit voor herstel en veerkracht;  

o De faciliteit is onder de coördinatie van het Europees Semester geplaatst. In ons 
speciaal verslag over het Europees Semester wezen we op de uitdaging om de 
doeltreffendheid van beleidsmaatregelen voor meerdere en gelijktijdige 
doelstellingen en actiegebieden te meten.  
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Bijlage IX — Eerdere ideeën voor ambitieuzere instrumenten 
voor economische coördinatie 

01 De pandemie heeft eens te meer aangetoond hoe moeilijk het is om grote 
schokken in de eurozone te beheersen zonder een EU-begrotingscapaciteit. Vóór de 
uitbraak van de pandemie werd geen consensus bereikt over sommige ideeën om 
permanente EU-begrotingsinstrumenten te ontwikkelen om het hoofd te bieden aan 
grote economische schokken. Tijdens de onderhandelingen in 2017-2019 over de 
volgende meerjarenbegroting van de EU heeft de Commissie met name meerdere 
ideeën gepresenteerd voor financiële instrumenten waarmee grote macro-
economische schokken in de economie van de EU kunnen worden opgevangen:  

o Een instrument voor macro-economische stabilisatie — in mei 2018 heeft de 
Europese Commissie voorgesteld de Europese stabilisatiefunctie voor 
investeringen in te stellen met als doel grote asymmetrische macro-economische 
schokken in de eurozone op te vangen. In het kader van deze oplossing zou de 
EU-begroting back-to-backleningen van maximaal 30 miljard EUR garanderen. De 
leningen zouden beschikbaar zijn voor lidstaten die worden geconfronteerd met 
dergelijke schokken en voldoen aan strenge subsidiabiliteitscriteria inzake gezond 
begrotings- en macro-economisch beleid. De steun moest worden gebruikt om de 
overheidsinvesteringen op peil te houden. NGEU heeft weliswaar een soortgelijk 
doel, maar is van tijdelijke aard en het financieringsmechanisme ervan omvat 
zowel subsidies als leningen.  

o Een Europees herverzekeringsstelsel voor werkloosheid — een idee dat de 
Commissie, economen en lidstaten meermaals en in verschillende varianten 
hebben voorgesteld. Het door de Commissie voorgestelde stelsel62 zou fungeren 
als een “herverzekeringsfonds” voor nationale werkloosheidsstelsels (maar zou 
niet rechtstreeks uitkeringen verstrekken aan werklozen). Het stelsel zou de 
nationale overheidsfinanciën meer armslag bieden in tijden van crisis. In haar 
werkprogramma (januari 2020) kondigde de Commissie haar voornemen aan om 
een dergelijk stelsel voor te stellen. Het SURE-programma kan worden gezien als 
een eerste stap in de richting van een Europees werkloosheidsstelsel, maar door 
het discretionaire karakter en de beperkte reikwijdte ervan voldoet het 
programma niet aan de ambities van het oorspronkelijke idee van een 
automatische stabilisator. 

                                                        
62 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-emu_nl.pdf  

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-emu_nl.pdf


 82 

 

o Eind 2019 onderzocht de Eurogroep nog steeds passende oplossingen voor een 
uit het volgende MFK gefinancierd begrotingsinstrument voor convergentie en 
concurrentievermogen (budgetary instrument for convergence and 
competitiveness — BICC), waarmee hervormingen zouden worden gefinancierd 
en de convergentie tussen de lidstaten zou worden versterkt in overeenstemming 
met de prioriteiten van het Europees Semester. Het zou in de plaats komen van 
het voorstel van de Commissie voor een hervormingsinstrument, dat 
oorspronkelijk in mei 2018 werd gelanceerd.  

02 Het idee van “euro-obligaties” (obligaties die gezamenlijk worden uitgegeven 
door de lidstaten van de eurozone) werd in 201163 voor het eerst naar voren gebracht 
door de Commissie tijdens de staatsschuldencrisis. Naarmate de COVID-19-crisis 
verergerde, ontstonden op politiek niveau, in denktanks en in de academische wereld 
hernieuwde voorstellen voor de gezamenlijke uitgifte van schuldpapier, zoals 
“coronaobligaties”. De middelen zouden bijvoorbeeld kunnen worden opgehaald door 
de Europese Investeringsbank. Dankzij de mutualisatie zouden de coronaobligaties 
voor veel lidstaten een goedkopere financieringsbron zijn dan hun eigen 
staatsobligaties. Verscheidene lidstaten, waaronder die welke het zwaarst waren 
getroffen door de crisis, waren voorstander van dit concept, maar andere waren er 
sterk tegen gekant. Het voorgestelde NGEU-fonds was het resulterende compromis.  

  

                                                        
63 “Groenboek over de haalbaarheid van de invoering van stabiliteitsobligaties” (Commissie, 

2011). 
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Acroniemen en afkortingen 
Ameco: jaarlijkse macro-economische databank van het directoraat-generaal 
Economische en Financiële Zaken van de Europese Commissie 

Bbp: bruto binnenlands product 

Bni: bruto nationaal inkomen 

CRII: investeringsinitiatief coronavirusrespons (Coronavirus Response Investment 
Initiative) 

EBA: Europese Bankautoriteit 

ECB: Europese Centrale Bank 

EFSI: Europees Fonds voor strategische investeringen 

EIB: Europese Investeringsbank 

Eiopa: Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (European 
Insurance and Occupational Pensions Authority) 

ERK: Europese Rekenkamer 

ESI: instrument voor noodhulp (Emergency Support Instrument) 

ESI-fondsen: Europese structuur- en investeringsfondsen  

ESM: Europees stabiliteitsmechanisme 

ESMA: Europese Autoriteit voor effecten en markten (European Securities and 
Markets Authority) 

ESRB: Europees Comité voor systeemrisico's (European Systemic Risk Board) 

EU: Europese Unie 

Kmo’s: kleine en middelgrote ondernemingen 

LSA: landspecifieke aanbeveling 

MFI: monetaire financiële instelling 

MFK: meerjarig financieel kader 
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NGEU: NextGenerationEU 

NPL: niet-renderende lening (non-performing loan) 

PCS: crisisondersteuning bij een pandemie (Pandemic Crisis Support) 

PEGF: pan-Europees Garantiefonds (Pan-European Guarantee Fund) 

RRF: faciliteit voor herstel en veerkracht (Recovery and Resilience Facility) 

RRP: plan voor herstel en veerkracht (Recovery and Resilience Plan) 

SFEU: Solidariteitsfonds van de Europese Unie 

SSI: instrument voor solvabiliteitssteun (Solvency Support Instrument) 

SURE: steun om het risico op werkloosheid in noodsituaties te beperken (Support to 
mitigate Unemployment Risks in an Emergency) 
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Woordenlijst 
Automatische stabilisator: een onderdeel van het begrotingsbeleid dat fluctueert met 
de conjunctuurcyclus (belastinginkomsten, sociale uitgaven, enz.).  

Europees Semester: jaarlijkse cyclus van coördinatie van het economisch en 
begrotingsbeleid in de EU waarin beleidsrichtsnoeren worden verstrekt aan de 
lidstaten.  

Financiële bijstand: financiële steun (zoals leningen) die de EU verstrekt aan lidstaten 
in financiële moeilijkheden, om de macro-economische situatie en de financiën weer 
gezond te maken en ervoor te zorgen dat zij hun overheids- en 
betalingsbalansverplichtingen kunnen nakomen. 

Financiële markt: markt waar aandelen, obligaties, grondstoffen, valuta’s en andere 
financiële activa worden verkocht en gekocht. 

Landspecifieke aanbevelingen: beleidsrichtsnoeren die jaarlijks door de Commissie 
voor de lidstaten worden opgesteld over het gezond houden van de 
overheidsfinanciën. De Commissie dient deze richtsnoeren vervolgens in juli, in het 
kader van het Europees Semester, ter goedkeuring in bij de Raad. 

Meerjarig financieel kader: het uitgavenplan van de EU waarin in zes hoofdrubrieken 
prioriteiten (op basis van beleidsdoelstellingen) en plafonds worden vastgelegd, in het 
algemeen voor zeven jaar. Het biedt de structuur waarbinnen jaarlijkse EU-
begrotingen worden vastgelegd en beperkt de uitgaven voor elke uitgavencategorie. 
Het huidige MFK bestrijkt de periode 2014-2020. 

Monetaire financiële instellingen: centrale banken, ingezeten kredietinstellingen zoals 
gedefinieerd in de EU-wetgeving en andere ingezeten financiële instellingen waarvan 
de activiteiten bestaan in het in ontvangst nemen van deposito’s van andere entiteiten 
dan MFI’s en, voor eigen rekening, het verlenen van kredieten en/of het beleggen in 
effecten. 

Niet-renderende lening (non-performing loan, NPL): een lening met een 
betalingsachterstand gedurende een bepaalde tijd (doorgaans 90 dagen), of waarvoor 
aanwijzingen bestaan dat de lening waarschijnlijk niet volledig zal worden 
terugbetaald. 

Staatssteun: directe of indirecte overheidssteun voor een bedrijf of organisatie 
waardoor dit/deze een voordeel heeft ten opzichte van concurrenten. 
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