
Afwijzing van het wetsvoorstel tot ratificatie van het Vierde. Eigen 

Middelenbesluit waarin de financiering van de Europese Unie 

wordt geregeld, schaadt de Europese integratie en onze eigen po

sitie in de Unie. Wei zou de Tweede Kamer bepaalde toezeggin

gen kunnen verlangen. 

I 
n on'> land i-; weer di'>LUS'>ic. ga •. an de 

over wat de 1-:uropc'>e Ume 'om 

kmt' De aanlcidl!1g lijkt 1111) hct 

komendc verzoek tot ratthcatie 

door de Staten-Ceneraal van het vicrde 

Figcn ,".liddelcnbe-,luit flij het schriJven 

van dtt artikel (op 13 februari 1 995) 

was hct wetwoor'>tel tot ratificatic van 

dit Ligen Middelenbe-;luit, 

dat de Raad van Minister' 

van de Furopesc Unie op 

31 oktobcr 1994 vaststcl

de. nog niet ingediend. 

Ondanb hct lcit dat dit 

besluit voorzict in inwer

kingtrcding met tcrugwcr

kende kracht op 1 Januari 

De conceptie van de jaren 
zeventig 
In de jaren '60 wa-; in de Cemcerl',chap 

van de Zcs (EC-6) aan de orde hoc de 

landbouw een plaats zou kriJgen in het 

communautaire beleid. Duitsland had 

als industrieland groot voordeel hij het 

sneller dan voorzien wcgvallen van de 

interne douanegrenzcn, 

met exportbevordcrend 

effect. FrankriJk wcmtc 

daarnaa-;t een communau

tair landbouwbclcid ccn 

centrale plaats te gevcn in 

het gcheel van de 'Euro

pese' politick En wei ecn 

plaats die het landbouw

beleid in Frankrijk zeit in

name een beleid van 

hescherming en garanties 

19')5' Fnigc kcnnis van de 

hi-,toric van het commu

nautairc begrotingsrecht 

en van de Europese hnan- Dr. H ACi\1. NoteHhoom voor hoeren, maar dan bc-

ciering is noodzakelijk om hieromtrent 

pmitic te bcpalcn. Dit artikel bcvat 

daarom cerst een ovcrzicht van de ont

wikkeling van dit deel van de Europcse 

intcgratic. Daarna ged ik mijn visie op 

de vraag welkc houding Nederland zou 

dienen in te nemen ten aanzien van de 

linancicring van de Furopesc Unic. 

taald door de Cemecnschap. In -;amen

hang hiermee wa'> ecn ernstige crisis in 

de EC ontstaan, gcdurendc wclke 

Frankrijk in de raad ecn 'politiek van de 

lege stoel' voerdc Het zogcnaamde 

'compromi' van Luxemburg' dat een 

cinde maakte aan deze politick, voerde 

op de meestc beleidsgebieden een - de 
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facto strijdig met het Verdrag zijnde -

unanirniteit<.regel in. [erst op de 

Topconfcrentie van <;taatshoofden en 

regeringslciders van Den Haag op I en 

2 december I 'J(,<J - nadat Pompidou De 

Caulk had opgevolgd - wcrdcn nieuwe 

inlpul-,cn gcgevcn, vooral op hovcngc

noemd gebied. Daardoor zou de 

Cemecnschap veel rnecr gaan kosten. 

Het was met name Nederland, dat dit 

streven ondersteunde, maar daarhij ei

sen stelde met bctrekking tot de demo

crati"ring in de Cemeemchap· uit

brciding van de l1nancicring nloc-,t gc

paard gaan met uithreiding van de be

voegdheden van her toen nog niet 

rcchtstreeb gckozcn luropees l'arlc

ment IFI'I. Deze dubbelc 'stap voor

waarh' werd gezct in 1970. 

De onvermijdelijke compromisscn tus

scn de lidstaten, die de beslissingcn 

kenmerkten, maakten de tcksten (die 

hcdcn grorendeels nog van kracht zip1J 

ingewikkeld waardoor zir dikwi)is on

dcn\'crp zijn gcwcc'-lt von intcrprctatic

gcschillen. Daaruit voortgekomen 

conflicten zipt een aantal keren ondcr

worpen aan het oordeel van het 

[uropees Hot van lustitie Om de ei

gen hevoegdhedcn uit te rekken heelt 

het Fl' ook sttuaries uitgelokt waaraan 

het Hot te pas moest komcn I i ndachtig 

de htstorischc regel dat parlcmente11 

hun hevoegdhedcn steeds hchhen 

nweten hevechten tegenover de 

machrhehhersJ Soms had het succes, 

-..om,;, nict 

Het Nedcrlandse kabtnet was v6r'lr en 

111 I 970 op twee terreinen actid: de 

mtntsre,- van Financii'n Wittevcen ijver

de voor een hillqke 'lastcnverdeling' en 

een hnancieel aanvaardhare opzet. De 

mtntster van lluitenlandse Zaken Luns 

iJverde voor voldoende stappcn voor

\Vaart~ in de richting van de begroting-;~ 
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bevoegdhedcn van het Europees 

Parlernent. 

Op 21 april 1970 tckenden de zes rcge

ringen twee documenten: 

I Een verdragswiJziging tot uitbreiding 

van de hevoegdheden van het El' Dit 

was de eerste vcrdragswiJziging na de 

totstandkoming van de EC en was ge

hcel gewi1d aan de bcgrotingshevoegd

heden van het ll' Het ingewikkelde 

artikel 2ln kwam tocn in her Verdrag, 

waari11 onder andere de begrippen 'ver

plichte uitgaven' en 'ntet-verplichtc uir

gavcn' en hct 'nlaxinllltll~tijgings

pcrcentage' in het Ieven werdcn gcroe

pen, die nog steeds een grotc rol spe

lcn. Ook wcrd toen in hct Vcrdrag 

vastgelcgd dat het de vomzittcr van het 

EP is, die constatcert dat de bcgroting 

dehniticl is vasrgesteld Dit - voor het 

Hot aanvechtbaar bcsluit kan eerst 

plaatsvinden na een procedure van 1. 

voorontwerp begroting van de Com

missie, 2. eerste lezing van de Raad, 3 

cerstc lczing van het Fl'. 4. tweede le

zing van de Raad en 5 tweede lczing 

van het 1'1' 
2. Het bgen 1\liddelenhesluit van de 

Raad van .~linisters van de EC 1 IEerste 

ligen MiddclcnhesluitJ Dit introdu

cccrde het begrip 'Figen Middelen' van 

de EC, die in de plaats zouden komcn 

van bijdragcn uit de nationalc hegrotin

gen van de lidstaten (contrihutie I, 

waarmee tot dan toe de EC-bcgroting 

werd gelinancierd. /\let hct toen inge

voerde plalond dat aan de Figen 

tvliddelcn werd gesteld en waarhinnen 

Raad en Europecs l'arlcment hun be

vocgdheden hebben kunne11 uitodenen 

zondcr enige tl!',scnkomst van de lichta

tcn hedt de gemeenschapshnanciering 

kunnen plaatsvinden tot en met de he

groting 19H3. De in de begroting pa

raisserende uitgaven zoudcn worden 

gehnancicrd door rmddelen (mils bene-

C DV l '!5 



den het plafond van het Eigen 

1\liddelcnbesluitl krachtem 'hnanciele 

autonomic' van de Ccmccn'>chap en 

nict mecr krachtcm besluiten van de 

zes hcgrotingswetgever<. in de lidstaten. 

Hct ratiticaticdcbat' in de Twcede 

Kamer vond plaat'> up 2 december 

I ')70. De praktisch unanicmc Kamer 

nam Kamcrhreed twce motie<. aan, die 

hcide de verstcrkte pmitie van hct EP 

willcn vcilig<.tellcn De Kamer decide 

met de regcring het supra-nationaal en

thousia<;me; haar woordvoerders waren 

nagcnocg uit<;]uitend !eden van hct EP 

Vermclding vcrdient ook dat in I 975 

de twccde Vcrdrag-,wijziging plaats

vond. Dezc was wcderom in ziJil gc

hcel gcwijd aan linancielc bepalingen, 

controlc- en dechargchcvoegdhcden 

len en ander culmincerde in de in'>tel

ling van cen Europe<,e 

be-,chouwd als de voorlopcr van cchte 

Europese helastingen, die recht'>trecb 

van de bela<;tinghetaler naar de Euro

pc'>e bcgroting zouden vloeien. Zij 

zouden niet uit de nationale bcgrotin

gen worden hetaald, evcntueel wei via 

nationale dienstcn ge'l'ncas<.eerd. 

2. De eigcn middelenhnancicring, be

ogend een hnancicle autonomic van de 

Cemeen'>chap, moet worden gezien in 

het kader van hct strevcn van het [p 

naar meer bevoegdheden. De in 1979 

voor hct cerst gehoudcn vcrkiezingen 

zijn daarvan een uitvloeisel Het wa'> 

echter ook de bedoeling dat de EP-kan

didaten recht'>treek'> verantwoording 

zouden aflcggen aan de Europese kie

zer<, voor de belastingdruk die voort

vloeit uit begrotings- besli'>Singen van 

dat Parlcment. Daarmce wcrd beoogd 

zuinigheid en tcrughoudendheid bij de 

uitgavcn te bcvorderen en 

Rekenkamer. Daartoc had Als minister Zalm 
een tegcndruk te <.chep-

pen tegen hct tcgemoct

komen aan tcveel geld

kostcnde vcrlangcns. De 

ten bchoevc van de 

het parlemcnt initiaticvcn 

genomcn. Het El' werd nu 

biJ uitsluiting hcvoegd tot 

hct vcrlcncn van dccharge 

aan de C:ommissie voor de 

uitvocring van de begro

ti ng De Raad vcrkreeg 

terzake advisercnde be

voegdheJd Sindsdien zijn 

hepalingen over hcgro

tlllg, middclen, hnancic

ring, controlc en bcvoegd

hedcn steed'> ang<,tvallig 

huiten de vcrdragswijzi

glllgen (Europesc Aktc 

thans het 

1 N ederlandse 

aandeel' 

bekritiseert, oefent 

hij daarmee ook 

kritiek uit op zijn 

voorganger die in 

Edinburgh 

meebesliste. 

Cemecnschap gchevcn 

lasten zouden dan wclis

waar uiteraard deel blijven 

uitmaken van de totalc 

collcctieve lastcndruk in 

de nationalc cconomieen 

van de lidstaten, maar ver

antwoord moctcn worden 

door de !eden van het 

Europccs Parlcment. Zoals 

de gemcentelijkc helastin

I YR6 en Vcrdrag van Maastricht I'J'J2l 

gehouden, hchoudens de verheffing in 

'Maastricht' van de [uropcsc 

Rckcnkamcr tot formele instelling van 

de Europese Llnic. 

gen dee! uitmaken van de nationalc be

lastingdruk en mocten worden 

veranlwoord door de gemeentcraadslc

den. 

De tilmolic achtcr de 'Fi11!111ZUcrfassuiuJ' 

van I 970 was twcclcdig: 

I De cigen middelcn ex llTW werden 

UlV 1 'J5 

Zowcl het onder 1 als hct onder 2 gc

noemdc aspect hebhen echter ecn an

dere wending genon1cn. 4 
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De Eigen Middelenbesluiten 
Het ree(h vermelde Eerste ligen 

,\ liddelcnhesluit, dat na een ovcrgang'>

tase in l'l75 vollcdig in werking zou 

treden, kent als eigen mcddelcn: 

De douanerechtcn, 

2 De hndbouwhcthngen 1 

:l. len percentage (maximaal I%) van 

de gemeenschappelijke grondslag - niet 

van de opbreng<,t' - van de BTW, welke 

tevoren medc hiertoe grotendeels was 

geharnwcw,eerd en krachtens FC-recht 

vcrplicht in de lid-,taten wa'> ingevocrd. 

Tot I 'Jil-l, dat " dertcen )Jar na I '!70, 

kon worden volstaan met een BTW

percentage dat lag heneden ot op de 

I%. De FC-hegrotingswetgever, dat is 

Raad en ll', bepaalde het precieze per

centage voor een jaar in het bder van 

de cngewikkelde hegrotingsprocedure. 

Op dat gedeelte van de hela<,tingdruk 

kon het El' worden aange<,proken. 

Complicatie'> zijn, hehoudech uit de in

gewikkeldheid van de hegrotingsproce

dure, vooral ontstaan 11a de toetreding 

van het Verenigd Koncnkri1k in I 'J71 

Het "/ 11'<1111 Ill)' IIIOIIf)' l>dck" van l'rime

mii11Ster tvlargaret Thatcher klonk al 

hetrekkelqk <,nel na de toetreding Het 

hegrip 'netto-hetalcr', voordien nooit 

puhliekeliJk gehezigd, kwam in de pu

hliciteit en is nooit meer verdwenen. 

Ncet gewend en evenmin herecd de 

Lurope<,e samenwcrking als een ge

meen-,chap te zien, maar slechts al'> 

'co111111011 111<11kr( heciJterde de llritse rege

ring de !outer op hudgettaire geldstro

mcn gctelde voor- en nadelcn en kwam 

tot de conclusie dat hct Vcrenigd 

Koncnkri1k recht had op compen<,atie. 

De lidstaten gingen uiteindeliJk door 

de kniecn voor de Britse chantage en de 

strakke, ohJectcevc 'eigen middelcnfor

mulc' i'> nadien gesuhjectcveerd, voor

zien van extra draagkrachtelementen en 

daardoor minder helder en voor de kie-

zer mindcr hegriJpclijk geworden De 

Britse houding hecft de Cemeenschap 

blijvende <,chade tocgehracht, want het 

heoogde linancierings<.telsel i'> medc 

daardoor om zeep gebracht. In 

Duibland gingen na het toegevcn aan 

hct Verenigd Koninkrqk <,temmen op 

over het Duitse 'Z<~hlmcislcrsc/Jdjl fumf>ds' 

maar de llond'>regering hecft zich nooit 

in dat koor geschaard. eerdcr gewezen 

op het kit dat voor- en nadelen van het 

lidmaatschap niet !outer aan openhare 

linancii'n te ontlenen ziJn, maar even

zecr aan exportmogeliJkheden, werkge

lcgenheid endergeliJke'. 

Op 7 mec I 'Jil5 hecft de Raad van de 

Europese Cemeenschappen het Tweede 

Elgen 1\liddelcnhesluit'' aangenomen, 

waarmee een nieuw BTW-plalond werd 

va<,tgesteld, dat tevoren lciteliik al door 

de regering-,lciders in de 1-:urope'>e Raad 

wa'> overeengekomen. Na een zecr lan

ge impa'>Se en tiJckliJke limnciering 

waren in de Furopese Raad van 

l'ontainehlcau in 1984 at'>praken ge

maakt in de zaak van de structurele op

zet van de LC-tinanciering. 

I )aarhij werd naar miJ11 oordeel wei he

<,chadiging aangehracht aan de door

zichtigheid en eenvoud van het stel<.el 

van de 'eigen middclen' De compcnsa

tie aan het Verenigde Koninkrijk (en 

aan de Bondsrepuhliek) die gedurende 

enkele jaren de vorm had gekregen van 

specialc maatregclcn ten behoeve van 

heide lid'>laten (du'> aan de uitgavenzij

de van het EC-budgct) werd vervangcn 

door een compensatie aan de ontvang

stenzijde door hepaalde reductics van 

deal tc dragen BTW. Tegelijk werd het 

BTW-plalond verhoogd tot I ,4'X, Hct 

nieuwe regime trad - na ratificatic - in 

werking begin !9UJ, tcgelijk met de 

toetrcding van Spanje en Portugal. 

Het Derde hgen Middelenhesluit werd 

door de Raad va'>tgcsteld op 24 JUni 

CllV 1.'l5 



19SiF Het werd door ell' lidstaten zo

danig geratificecrd dat het met terug

werkende kracht op I januari 1988 in 

werking trad. De politieke hesli'>'>ingen 

die craan ten grond~lag lagcn \varcn ge

nomen tijden<, de zitting van de 

Europese Raad tc llru'-'l'l in februari 

I 988. Fr wordt een 'algemeen maxt

mum' ingevoerd voor de Eigen 

,\\iddelcn, dat van 1988 tot en met 

I 'J'J2 Jaarlijk'> in een percentage van het 

BNI' van de LC zou worden uitgedrukt. 

Het voorziet ook in een nieuwe (vier

de) middelcnhron, gl'haseerd op een 

aanvullcnde grond,]ag. de <;om van de 

BNP\ van de lidstaten. Aftoppingen 

compliceren het geheel Lr zijn dan 

derhalve vier soorten eigen middell'n, 

landhouwhcfh ngen, douanerechten, 

ccn deel van de BTW en de vierde 

BNI'-hron. 

Na heel veel moeilijkheden en wl'der

om for<,c chantage, ditmaal door Italic 

vanwege het ntct willcn terughetalen 

van ten onrechte ontvangen middelen 

in verhand met melkquota, wa<, de 

Europc<;e ministerraad eer<;t op 2 I okto

ber I 'l94 in de gelcgenheid om het 

Vicrde Eigen .\liddelcnhesluit' va<,t te 

>;tellen, dat tham op ratdicatie wacht 

De politieke knopen hiertoc waren 

doorgehakt tijdens de Europe<;l' Raad in 

Edinburgh in december 1992. Het 

BTW-maximum zou gclcidelijk worden 

gereduceerd van I ,4% naar I%. laar

lijb zouden tk maxima van de (totalcJ 

hgen !'vliddelen oplopen van I)% 

BNP in I <)'):l tot I ,27% BNI' in I CJCJ'l. 

Fr hliJven vier <;oorten Ligen ,'vliddelcn 

Het vierde eige11 middel hevat formules 

en pia fond, in vcrband met draagkracht 

en I nog <,teed<;J Brit<;e compensatic. 

De Europese Raad 
Vanaf I 'l88 i'> het gebruikelijk dat de 

[uropesc Raad zich intcmid bemoeit 

lllV l '" 

met de Cemeen<;chapsfinanciering. Hij 

stelt financicle vooruitzichten voor tel

ken<, vijf jaar vast, die - na onderhande

lingen - een plaats plcgen te kriJgen in 

zogenaamde Interinstitutionele Ak

koorden (lA) tussen Raad, Parlement en 

Commissic. Het Iaat<;te IA i<; het dcrde, 

voor I ')95-1999. In ruil voor de aan

zienlijke verhoging van de middelen 

werd het [I' verplicht- in genoemde IA 

- akkoord te gaan met compartimente

ring in de jaarlijkse hegrotingen van de 

voornaam<;te uitgavcngroepl'n. Daar

door is de hewegingwrijheid, die hl't 

hczit ten aanzien van de 'niet-verplich

tc' uitgaven aa11 handen gelegd De 

Europese Raad operecrt niet als 

Cemcemchapswetgevcr, hetgcen in

houdt· be,lissen op voor<,tel van de 

Europese Commi"ie, na advic'> van of 

in <,amenwerking<;procedure met het EP 

De Luropese Raad opereert intergou

vernementeel Het hegon met praatje<; 

aan de haard en ook thans komt het 

nog vaak voor dat de regeringslciders 

politieke akkoorden <,luiten, die ncr

gens zijn voorbereid, laat <,taan al' ont

werp gepubliccerd Tot het doorhakken 

van knopen i<; deze 'Raad' van tijd tot 

tijd wei degelijk in <;taat en daarmee on

mishaar geworden Met het oog op de 

ontwikkeling van cen supra nationale 

en democratisch gcfundecrde 
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rech tsgemeenschap bl ijven Officieel met netto-
echtcr twijfc], gcrechtvaar

digd Ongeveer op de ge

'chetste 'informele' wijze 

komen de vijfjaarlijkse 'finan·· 

ciclc vooruitzichten' politick 

posities gaan 

werken is uit den 

tot stand, die later in de IA:n 

en de Ligen Middelenhesluiten recht'>-

kracht krijgen. Daarmee hebhen natio

nale parlcmenten rekening te houden. 

Immcr<; 'hun' minister-pre'>idcnt en in 

casu 'hun' minister van hnancicn heb

hen me de eenstemmig de politieke fi-

boze. 



z 
<( 

> 

nancielc knopen doorgehakt. Zo ook in 

Edinburgh A\-, minister Zalm tharv; het 

Nederlands aandeel' bekritiseert, oe

knt hij daarmee ook kritick uit op zijn 

voorgangcr'J, die 111 Edinburgh mcchc

s\iste 

En nude toekomst 
In de nahite tockormt wacht Nederland 

niet aileen de ratiticatie van het Vicrde 

t\1idcklcnbesluit, ook de lntergouvcrne

mentelc conlcrentie i ICC: I van I '!')6 

werpt haar -,chaduw vooruit De fitlan

crcring van de Luropese Llnie is in deze 

contekst een uiterst helangriJk vraag

stuk. Welke houding dient Nederland 

in tc ncmcn~ 

Na twintig jaar aanpassing van 
het begrotingsrecht? 
Reed-, enige jaren gelcden hedt de 

Nederlandse regering verklaard voor

'>tander te ziJn van af-,chaHing van het 

ondcr-,cheid tu'>'>en 'vcrplichte' en 'nict

verplichte' uitgavcn. Dit t'> zeer belang

rijk, want door het onder<;chcid in 

artrkel 203 van het Verdrag mrst het 1:1' 
voldoende bcvoegdhedcn over met na

me de landhouwuitgaven. die voor her 

allergrool'>te deel tot de 'verplichte' uit

gaven worden gcrckcnd. Ook cnkelc 

andere regcringen '>taan op dit <,land

punt. Het FP '>taat reed-, mecr dan VIJf

tien Jaar op dit stand punt. 

Het klimaat litkt niet rrjp om in !996 

andere ingrij~cndc w1jzigingcn in de 

'FiuarrZPnjasswu;' te verwachten. Nict

temin moct om land zich opmaken om 

over relcvante vraag'>lukken '>landpun

ten in huis te hebben. Wanneer de gro

te Nederland-,e mccrdcrherd bli1tt 

'>lr-cvcn nJar ecn lcderatie-achtigc 

Cemecn-,chap br1 men nict VIJfcntwirl

tig jaar lang vcrhctcring in de nog zccr 

gcbrekkige 'FirliJITZPnjrrssurli;' omzeilcn. 

Het i'> ook nict mogelijk zo lange tijd 

tt4 " 

de fiualrtc (einddoelstelling) van de 

Cemeenschap onuitgcsproken te Iaten. 

De gewenste standpunten kunnen im

mers niet losstaan van het doel dat men 

met 'hrropa' voor ogen heel l. De 

Nedcrlandse regering mag op dit punt 

nict zwrmcn. De kracht van de 

Nederland-,e inbreng was daarom zo 

aanzienlitk omdat de regcring tcrzake 

steeds kon -,teuncn op een zecr grote 

kamermecrderheid. Als dic verloren 

zou gaan of al zou zijn krijgen we daar

voor de rckening gepresenteerd. 

Voor terzake in Nederland ontwikkelde 

gedachtcn wordt vcrwezen naar de 

SER-adviezen inzake de EC-begroting 

en tinancicring. ~let laatste i'> het 

Ad vie'> over EC-hegrotrng'>belcid I')') 'l-

19971", waarin de SER als steed'> op de

gell)ke wiJze ingaat op dit '>Oort 

problcmer1. De SLR-C:ommi<,<;ie lnter

nationalc Sociaai-Economische Aan

gelcgenhcden deelt de opvatting van 

de Luropese Commis-.ie dar de FC op 

termijn over ecn eigen bclastinggebied 

zou moeten kunnen bcschikken. "Drt 

lcidt in heginsel mils in de begro-

ti ngsprocedurc voldoendc ·, hccks <Tud IJir

lauccs' zijn ingehouwd - tot cen betere 

verdeling van vcrantwoordelitkhedcn 

en ccn n1ccr zuivere afwcging van de 

kmten en haten van hepaalde uitgaven. 

De FC client zich dan ten opzichte van 

afzonderlijke bela'>tingbetaler'> te ver

antwoorden voor haar hegroting-,he

lcid. In de komende periode moet 

aandacht worden gegeven aan een ver

dere ontwikkelrng van bovengenocmdc 

'checks arrd J,,r/,wccs', waaronder de toe

kenning aan het Europccs Parlemcnt 

van cen vollcdig rccht van budget over 

aile uitgavcn. Dan zou voor de pcriode 

na I ')'!7 mecr concrcet over de ( voor

waardcn voor) invocring van cen eigcn 

bcla'>trnggcbicd kunnen worden gc

sprokcn" 
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l:r is ook een interim-rapport van de 

Wctcnschappclijke Raad voor hct 

Regeringshelcid IWRRI 11 : 'De financie

ring van de Europese Cemeenschap'. 

Typcrend voor de onderhavigc materie 

en ook voor het deskundigenpntentieel 

in om land op dit punt is dat een eind

rapport nooit is ver-,chenen In het inte

rim-rapport advisecrt de WRR dat de 

Europcse Raad ecm in de vijt jaar het 

tinanciele kader vaststelt. Dat is in de 

praktijk sind-, 1988 ook inderdaad het 

geval en zat cr trouwem vlak voor hct 

verschiJtlCn van het interim-rapport al 

aan te komen Ook worden in het 

WRR-advies v()(mtellen gcdaan om de 

hegroting'>procedure te vcreenvoudi

gcn. ()p langcrc tern1i_jn ~uggerccrt de 

WRR de vennocmchapsbelasting te be

<,temmen a]<, Europese belasting ter 

vocding van het budget. Ook beplcit 

de WRR alschaffing van het onder

scheid 'verplichte uitgaven' vcr'ius 'niet

verplichte uitgaven' 

In het Basisprogram van de Europe<,e 

Volbparti) I) staat over EC-financie-

ring: 

"212. De Unie moet over de nodige 

middelen beschikken om haar beleids

vormen te realiseren. Met dit doel zal 

de Unie een budget toegekend worden 

van het lcdcralc type met voldoende 

inkomsten volgem het principe van 

'progn~-,-,iviteit' en rekening houdend 

met de rclatieve welvaart van iedere lid

'>laat. 

213. De EVP i-, voorstander van een 

rechtstreekse relatie tussen de belas

tingbetaler en de Cemcenschap om al

dus ook een recht-,treehe verant

woordelijkheid van het EP tegenover 

de belastingbetaler in te voeren. De fi
nanciering van de Cemcenschap moet 

rekening houden met de financiele situ

atie van zowel de lidstaten als van de 

(I lV l '" 

Cemeenschap De toekenning van fis

cale bevoegdheden aan de CC, zoal'i 

voorzien in het Ontwerpverdrag over 

de Europese Unie, goedgekeurd door 

het EP in 1984. mag niet tnt een verho

ging van de totale fiscale lastcn leiden." 

De geldstromen 
Nadat de Cemeenschap dertien jaar 

lang wist 'toe tc komen' met het eerqc 

en duidelijkc pia fond van I% van de 

llTW-grondslag, is het daarna met een 

sneltreirwaart omhooggegaan. De 

Tweede, Derde en Vierde Eigen 

1\!iddelcnbesluiten hebben clkaar <,ncl 

opgevolgd, telkens met aanzienlijke 

plafondverhoging. Dit had vooral tc 

maken met uitbreiding van de bclcid'>

gebieden. Met name de structuurlond

sen 1;; zijn enorn1 ge~tegcn na de 
toetreding van Spanje en Portugal. In 

de begroting 1987 was het bedrag voor 

de structuurfond.,en 6,5 miljard ECU, 

in die van I 994 ruim 23 miljard ECU. 

Beide voor een EC met I 2 lid.,taten. In 

de hegroting 1987 bcliepen de kmten 

van het landbouwgarantiebeleid een 

klcine 23 miljard ECU. in die van 1994 

waren die - ondanks de hervormingen 

van dat belcid - 36,5 miljard ECLL Het 

begrotingstotaal voor 1987 beliep ruim 

36 miljard. dat voor 1994 73,5 miljard 

ECU. De jaarlijksc verslagen van de 

Europese Rekenkamer geven interes

sante cijfcrreeben over gerealiseerde 

inkomqcn en uitgaven, naar belcidson

derdelcn en naar lid'>taten 1" 

Zowel het CemeenschappeliJk Land

bouwbeleid (Clll) als hct regionalc 

steunbclcid zijn hct laatstc decennium 

aanzienlijk veranderd. Het landbouw

beleid is grotendee]., hcrvormd 

(Andrie'>'en en 1\\c Sharry) en de '>leun 

is gccvolueerd van prijssteun naar inko

mensstcun, gebasecrd op de omvang 
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van produkticfactoren zoal-; grond. 

Medc orndat Nederland veel tuinhouw 

en intemievc vcchouderij kent, waar

voor nauweliJb FC>,teun, geldt en tcn

gcvolgc van gcnocnH_ic vcr<.,chuiving 

kornt cr aanzicnliJk mindcr geld uit de 

FC naar on' land. Hct CLil hc,laat mo-

Uit 

'Den Haag' moet in aile fractie<; 

hoogstem van zcldzamc en vnj inci

dentele ontmoetingcn worden ge<,pro

ken. Wannecr men hct duhhelmandaat 

zonder dat nauwelijk<; iemand van 

vandaag daar zell cnige ervaring mec 

l1eeft - hij voorhaat verre van zich 

wcrpt, dan <;taat daar min-

<;tens de verplichting tc

mcntccl nog ongcvccr 

50'){ van de hcgroting te

gcn 66,{) 1!1> twintig jaar gc

kdcn, de on1vang is nog 

groot en n1ct hct oog op 

begrotingsoogpunt 
gcnovcr da t gckozcncn 

van ccnzclfdc partij in cn

gc vcrhinding met elkaar 

optreden Nadat de poli

tieke partijen in om land 

het duhbelmandaat wel

haa<;t principieel hehhen 

vcrworpen, lijkt het crop 

dat in de Tweedc Kamer 

de ccn<,temmighcid over 

hct Figcn t\liddelcn

concept is verlatcn. De 

hierhoven uiteengezette 

onvnmijdcliJk lijkcndc 
is verhoging van de 

toctredtllgcn rond hct 

cind van dczc ecuw "vcr

der lwraad noodzakclijk 

over de tockom<;t In dit 

kader kan daarop niet vcr

dcr worden ingcgaan. 

Door de terugval van de 

naar on<; land vlocicndc 

landhouwc>ntvang.:.,tcn en 

de tor-,c vcrhoging van de 

communautaire 

ontwikkelingshulp 

en evenredige 

reductie van de 

puur nationale hulp 

te overwegen. 

lilt Nederland komcndc Ligen 

t\liddclcn hcclt Den Haag ontdckt dat 

om land, dat a], agrari<;ch land vclc ja

rcn pmlitccrde van de 1-'C-hcgroting<;

<;tmmcn. plotseling een 'nctto

hetalcr<;-pmitic' in de FC hcelt ingcno

mcn. Zclls zoudcn <;ommigcr gedach

tcn uitgaan naar vcnvcrp1ng van hct 

wct<;ontwcrp tot ratificatic van het 

Vicrdc [igen 1\ liddelenhcsluit. 

Verdieping is nodig 
Wannccr nationale parlemcntaner' per

manent cn 'Y'temati<;ch enige hetrok

kcnhcid met de voortgang van de 

Furopc<;e intcgratie zouden bctrachtcn, 

dan had men dc ontwikkcling van deze 

prohlcmat1ck, waarvoor cnkclingcn 111 

hct parlcment al ecrdcr waarschuwden, 

ecrdcr kunncn zictl. lk vrcc<; cchtcr dat 

cr wcilllg bctrokkcnhcid t<; en wat de 

contactcn hetrcft tu<;<;cn leden van de 

Europc<;c lractic<; met hun collcga\ uit 

opzet van linancielc auto

nomic van de EU Ctl EP-Icdcn lkandi-

daten) die recht<;trcek' de uit hun 

hekid voortvlociende ]a<;ten vcrant

woordcn ten opzichte van hun helas

tingplichtige kiczer<, wa-; al eerdcr 

vcrwatcrd. Waar \Va-; de uitspraak van 

cen Kamermecrderhcid toen ccn ka

mcrlid protestecrdc toen in de nationa

lc hcgroting de eigen middelen naar de 

Europcsc Unic a], nationale uitgaven 

gingcn parai-;...;ct-cn~ Waar was die toen 

de rcgcring gclcideli_jk aan \veer ging 

<;chrijven en <;prekcn over 'contrihutie' 

aan de EC, in plaat<; van in woord en 

daad de uitcindclijke hcdocling van ci

gcn con1n1unautairc belastingcn, \Vaar

van de Ligen .\liddelcn voorloper 

moe<;l<:n zijn, hoog te houdcn en uit tc 

lcggcnc Hct wcrd op zijn beloop gela

tcn en than<; wcet hip1a nicmand mecr 

wat bcoogd werd met dit FC-recht. Na 

de opzct crvan zijn alweer twcc genera

tic<; ambtcnarcn aanl,!ctrcdcn die het 
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concept niet kenncn. Evenals journalis

ten, waarmec nict gezcgd is dat dicge

ncn onder hen die het wei \vistcn' dit 

Furopese ideaal voldocnde hehhen uit

gcdragct\ ot al~ dat tt'vccl gevraagd i"', 

hekcnd gemaakt 

Nu de zcltstandige vcrantwoording 

door de Cemecn<,chap en dicns geko

zcn afgevaardigdcn i'> gccrodeerd en 

niet verder tot wasdom is gekomen, 

komt dcze verantwoording voor rcke

ning van de nationale volkwertcgcn

woordigcr<, En nu concurrercn de 

Luropese middelcn als begrotingsuitga

vcn met andere nationalc uitgaven. Zij 

hemoeilijken het giganti-,che hezuini

ging-,procc<, en hclpen de noodzakelij

ke dingen die van 'Den Haag' worden 

vcrwacht wegdrukken. Deze bc.,chuldi

ging is iet<, overdrevcn, echtcr niet in 

heginsel onjuist. 

Het begrip 'netto-positie' niet 
formaliseren 
Uiteraard is hct nodig rcgelmatig bij te 

houdcn hoc de gaande en komcnde 

gcld-,tromen voor ons land uitpakken. 

1\ let name v66r het houden van ecn 

Europese Raad. 1\laar ofhcicel met nct

to-pmities te gaan werken acht ik uit 

den hozc. Hct helang van hct he-,taan 

van de Europesc Unie is niet met he

groting~~tronlen tc n1etcn. Dan i~ cr het 

kit dat wiJ hehoren tot een Cemeen

<,chap van Ianden met rijkcrc en armcre 

lidstaten, die staan voor ccn gezamcn

litke taak. ,'vlaar ook hinncn het domein 

van de economie zijn er veel zaken, die 

met mccthaar ziJil aan hudget-;tromen. 

Binnen hct domcitl van de geldstromen 

is ook nog te onderschciden tussen 

middelen die aileen maar door cen land 

worden algedragen en middelen die 

werkelijk op de economic van ecn land 

clrukken. !\let netto-posities gaan wer

ken lcidt ook de aandacht af van de 
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bruto po<,ities en die zullen de burger 

meer interes-;cren. 

Structuurfondsen 
Een van de oorzaken van de begro

tingsuithreiding van de Unic ligt bij de 

vervcclvoudiging van de structuurfond

scn (Europee<, Rcgionaal Fonds etlZO

voortl. De 'armere' Ianden cistcn dit in 

ruil voor hun mccdoen aan 'de cne 

markt' lntussen bclopen de hijdragcn 

uit de structuurfondsen die in de niet

armc Ianden terechtkomen hondcrden 

miljoenen ECU per jaar. lk vroeg mij af 

hoc na 'Fdinhurgh', waar die torenhoge 

bedragen voor de fondsen wcrden 

ovcrcengekomen, zo sncl Flevoland 

werd uitgcvonden als achtergehleven 

gehied. Ook in andere regio's van ons 

nict arme land komen hondcrden mil

joencn guldens per jaar tcrecht uit die 

fondsen. 

Wannccr het de bedocling i-; gewecst 

aldus de netto-pmitie te verklcincn, wil 

ik crop wijzcn dat wanneer ook andere 

Ianden dit doen (en waarom nictcl dit 

het niveau van de structuurlondsen 

voor de toekom-;t nog vee! verder doet 

ophogcn. llovendien vcreist de -,teun 

uit Bnt<,<;el tcrzake mcestal 50% natio

nalc co-financiering voor zaken waarin 

'llrusscl' uiteindelijk hct helcid hepaalt 

al kunncn de nationalc overheden -

vaak in ambtelijke he-,lotenheid - de 

voorstcllcn doen. lk rcali.,eer mij de 

p<,ychologischc hetekcni'> van commu

nautairc steutl, maar plaats vraagtekens 

hij het oogmerk hicrmee de negaticve 

'nctto-positie' te vcrkleinen. Nict gc

heel ten onrechte wordt hier wei ecn'> 

het hegrip 'rondpompen' gchruikt 

Wcgcm de 50% co-hnancicring is de 

idee van 'vervangend bcleid "' niet of 

nauwclijb op de structuurfond-,en toc

pasbaar. De nicuwstc idee om hij de 

Unie aan te kloppcn om verlichting van 
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de financiclc tcgcnvallcr in vcrhand 

met de rivierdijkversterking lijkt op 

korte termiJn wellicht zinnig, maar zal 

het rondpompen opvoeren en op ter

mipl zeker nict crtoc hijdragcn de or

vocring van dit <,oort uitgaven or het 

F:C,-budget (miJn' inzicns tcrcchtl tc 

rcmmcn. Wij krijgen dan de rekening 

gerre<,enteerd in het voorveld van het 

Vijtde F.igcn !\liddclcnbc'>luit 

Vervangend beleid 
Waar de notic 'vcrvangcnd belcid' wei 

toera-,haar zou zi1n, i'> het gehied van 

de ontwikkeiiTlg'>'>amenwerking. Afge

zien van de wens zovecl mogelijk cigen 

Nederland, heleid te voeren zou uit 

bcgrotingsoogrunt verhoging van de 

communautaire hulp en evenredigc re

ductic van de puur nationalc hulr tc 

overwegen zijn. lmmcrs, Nederland is 

een van de zecr weinige Ianden die uit

komen hoven de intcrnationalc norm 

van de 0,7% van het nationale inko

men. Wij willcn dat de medclid<;taten 

dat rercentage ook mimten<, gaan ha

len. Onder onze norm vallcn ook pro 

rata de bedragcn die Nederland 'via de 

FG verstrckt Zou de Eurore'>e hulr 

grotcr worden dan kan in de optiek van 

'vcrvangend helcid' onze ruur nationalc 

hulr mecr dan evenredig kkiner wor

den en toch nog aan de norm voldoen 

Bovendicn zouden de medelid'>taten 

door deze Euroreani'>cring dichter ko

men hi) de norm van 0,7'X, Wellicht 

hechten wij wat <;tcrk aan de hulp die 

rccht<;treek<, van achtcr de duinen naar 

de wcrcld uitgaat 

Controleerbaarheid en 
fraudebestrijding 
Nict met ad-hoc actie'> ot ,Jimmighe

den, maar door systcmatische hetrok

kenheid en aandacht voor controlc en 

rechtmatigheid kunnen nationalc rarlc-

menten hijdragen leveren aan de verhe

tcring van de Eurore'>e hegroting. De 

signalen, vooral van de Eurore<,e 

Rekenkamer, over fraudes en veel te in

gewikkelde en moeilijk controleerhare 

regelingen zijn legio Waar het aan 

mankeert zijn <,anctie<; en '>Om'> ook nog 

voldoende medewerking van nationale 

instanties, waarover ELI-ontvang'>ten en 

lll-uitgaven mee<;tal loren. De natio

nale rarlemcnten hehhen gelegenheid, 

al was het aileen maar door (delcn van) 

de dcchargerarrorten van het U' met 

hun eigen ministers door te nemen, om 

de rechtmatighcid van de uitgavcn te 

helren ver<,terken, de fraudehe-,trijding 

handcn en voctcn te geven en daarmee 

de uitgaven<;tijgtng te bererken. Boven

dien wordt de geloofwaardigheid van 

de Ccmeemchar erdoor verhoogd. De 

vcrhoogde aandacht gedurende de laat

<;te tien jaar voor controlca<;pcctcn bin

nen het nationalc domein zou verhreed 

kunnen worden door het ondersteunen 

van de controlccommi<,<,ie van het EP. 

Aileen het nationale parlement kan de 

eigen minister, ook in diem hoedanig

heid van lid van de Europe'>e 1\lini'>ter

raad, ter verantwoording roeren. 

Slot 
Er is reden om een stevig ratilicatiede

hat te houden. De nict-armc Ianden 

moeten signalcn afgeven dat er ook 

eindigheid bestaat bij uitgavenstijgin

gcn. Afwijzen van hct wetsontwcrp zou 

de Europese integratie onnoemelijk 

<;chaden. maar ook on<, land hinnen de 

Llnie en hij de huren voor lange tijd 

een niet te he'>te pmitie verlenen. De 

rcactie van de regering moet wei van 

gecn kanten deugen, wil zo iet<, ge

rechtvaardigd zijn 

lr i'> ook nog de mogeliJkheid om de 

rcgering huiswcrk 1ncc tc gcvcn. 
11

Kon1 

over ecn maand maar eens tcrug als u 
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dit en dat in de Raad hccft bercikt" 

Ongebruikelijk bij ecn ratificatie, maar 

gegeven het nict-amendeerbarc karak

tcr van zulke wet<,ontwcrpen, wcllicht 

in uitcr<,te gevallen dcnkbaar. Dat rnoct 

dan wei gaan over te prcciseren zaken 

I bijvoorbeeld het vcrkrimen van <,anc

tie<, hij gccomtateerde fraude-.) Hct 

mec<,t eHecticf zou dit zijn wanncer op 

dil punt cornmi<,sicvoor-.tcllen zouden 

vourliggen met een pmitief EP-advie'., 

die in de Raad stagneren. Tenslotte zou 

de Kamer toezeggingen kunnen vcrlan

gen voor de toekornst. Zij zou forrncel 

de uitspraak kunnen doen dar cen vol

gende Figen J'vliddelenbesluit nimrner 

cornpemalic<, voor het Verenigd 

KoninkriJk melT mag bevatten. 

En dan nict weer gaan wachten tot dat 

vijkk bcsllllt, maar ondcrtu'>Scn de 

Europese Unie ook a]., onzc eigen zaak 

hehandclen. 1\lct de collega's die geko

zcn ziJn om in de Europesc volkwcrtc

gcnwoordiging zich in te zetten. lk 

dcnk dat men ccr<,t dan het Nederlands 

helang in dat groterc geheel kan hevor

dcrcn. 

Dr. 1/.AC.i\ 1 NolenhooHI 11 otld-lid 1'1111 de 

Twcede Kanw en /Jet Eiit·of>ees Porlement. 

Hi) pmmoueerde O/J de dimrtatic '/let E11ropees 

Parlemmt e11 dejincmeie11' ( 19881. 

No ten 
I'll I '!I del 2H-i-I'J71J 

\X'ehont\verp op -.tuk 10()15, wJann de he!clc 

'>tukkcn tcr rJ.tdiLJtll' werdcn J<lngchoclcn, hct 

R:Etd-.,hc-.lult over de f1gcn 1\\iddclcn behoch 

nJJ<,t de verdrag<,\1/l)Zlglllg l'\TilCCil'-> ral!IJcatH..' 

door de natJonJ.lc parlcmentcn 

l)c hcpJ]Illgcn 111 het Vcrdrog van Rome met 

hctJckk111g tot de hcgrotlng en de hcvocgd

hcld'>vcrdclmg tcrza\.._c, J]<.,mcdc de hc<,lultcn 

van de RaJd hetrcl!cnde hct <:.tel.,e\ van etgen 

mtdde\cn vJn de Luropcc,e Cemccnc,chappen 

wc\kc laJhtc krJ.chtcn-. Jrtlkc\ 201 van hct 

Vcrdrag rotdtcatie door de ltd'>taten O\Trccn

kom'>tlg hun ondcr-.chetdene grondv,Tttelqke 

hepJ.llltgcn hehocvcn bchoren tot de ba~t-.rc

gc\-. van hct communaut<llre hudgetrecht In 
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Duttsland wordt dtt <,Jnten'>tel van hepal1ngcn 

de 'FurdnZt'er[d'>'>l/11!/ gcnoemd 

4 Z1e voor de tot~tandkoming en de llltoekning 

van de hcgrotlng'>hcvocgdhcdcn door hct r:P 
Harry ~otenhoom. /lei Eum/'CC'> Pdrlcrrtcril w 3c 
Frrrdrrucll, ,tc Jidtn:{cnrn~ ,/oor l1d Emof"!tc~ Pr~rluncril 

Pdl1 Zlfll hcr;rolur~J,/'ct'OC,J,Ihdm J97l-Jll!oj7, SIJU 

Li1tgeverij, Den Haag, 19HR 

[)uit<:.Lmd krccg nzt hct Vcn..'nJgd Kontnkri)k 

\vt-1 cvcncem ccn zekerc c_ompen-.atJC, doordat 

hct UJLgezonderd werd van her J<tndce\ 111 de 

lo~ten van de Hntsc compen-.atle 

(, 1'8 I 12H, dd 1-1-5-I'JH5 

7 PB L 185, dd 15-7-l9H8 

PB L2'!1 dcl12-ll-l'J'J4 

<) Z1e NRC van <) lcbruan J9<)5 met de kop 

'ZJim NcdcriJnd moct Jan Bruc,~el m1ndcr JJ

dragcn 

1 () Nummer 92-08, blz l) 

11 Nr J9H7-~2 van() november JC>H7. 

12 Coedgekcurd door het !Xc congre<, 111 Athenc 

I l-13 november I <)<)2 

13 Het gehcc\ VJn· Europee-. Fond-. voor Reglo

na\c ( )ntwikkellng, Het Europee'> Soctaal 

fonds, hct OncntJtJeJondc, voor de Lllldhouv,' 

en her <:.1nd'> kurt mgc<,tcldc C_ohc-.Jdond'> vooJ 

mllldcr bcdeclclc lld'>LJtcn wordt 'Struuuur

londc,en' gcnoemd 

1 l Voor de ontw1kke\ing van de EC-ontvang-.ten 

en u1tgavcn naar cJtegonccn VJna! de JJnvJng 

van de C1gcn m1ddc\cn tot de begroting I 987, 

z1e H A.C .. \1 Notcnhoom, 'HcgroLJng-.prohle

matlck van de Europe<,e Ccmeenschap', /nler

lldiiOJtdle Src, Lilo1. Jlllll 1 (JB7 

1 'i Z1c h1erover HAC 1\LNotenhoom, 'Vervan

gcnd be\eid, een onJm-.boar clement voo1 de 

tockom~t vztn de Furopcsc hegrotmg' In 'Nifllll' 

Eurof"!d' 1()H), nr.2. Van dczel!de auteur 'Vcr

vangcnd hclcJd Ill de EI:-_C' ES!l 1rg (J8, 20 

apn[ 1()81. nr. 14{1\ 

c 
m 

0 

m 

< 
)> 

z 

c 

)> 


