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1 i> Versleutelingsproblematiek van Financiën na verhoging EM-grens tot 1,4% 
BTW 

De bijdrage van Nederland h i j 1% BTW is ingevolge de o n t w e r p - b e g r o t i n g 

voor 1985 bijna 739 miljoen ECU. 0,4% BTW kost Nederland derhalve 73,9 

x 4 x 2,55 (koers ECU) a 753,78 miljoen gulden. Omdat de koers van de 

ECU schommelt en de BTW-grondslag stijgt kan na verhoging van d e BTW 

grens tot 1,4% voor Nederland inderdaad de extra afdracht in de jaren 

1987 of 1988 tot zofn 800 miljoen ECU oplopen. 

Aangetekend zij dat 800 miljoen eerst gefinancierd zal moeten worden b i j 

bereiken van de 1,4% BTW-grens, wanneer de volle 0,4% extra wordt 

. / . benut. Zoals in bijgevoegd memorandum van DIE/AE aan DIE uiteengezet, 

zal deze situatie zich misschien in 1987 al voordoen. In 1986 zal het 

verhoogde plafond echter naar verwachting nog niet meteen bereikt zijn. 

Het valt moeilijk te schatten wat het beslag in 1986 op de verhoogde 

Eigen Middelen zal zijn. Een ruwe schatting leidt wel tot de veronderstel

ling dat door de VK-compensatie en de landbouwuitgaven reeds twee 

tiende procenten nodig zullen zijn van de extra vier. Voor Nederland zou 

dit neerkomen op een bijdrage van rond 400 miljoen boven de 1% BTW-

grens. 

Niet bekend is of er uit voorgaande jaren 300 miljoen over is om EG-

beleid te financieren. Het lijkt echter niet verwachtbaar dat Financiën 

meevallers op EG-gebied uit eerdere jaren zomaar zal willen overdragen 

naar latere jaren. 

. / . Hoewel uit de tekst van het ministerraadbesluit van 2 december 1983 niet 

valt op de maken of Nederlandse BTW-afdrachten boven de 1%-grens 

zondermeer als "extra afdracht t.b.v. extra uitgaven van de EG" moeten 

worden beschouwd, zal daar in het hierna volgende van worden uitgegaan. 

De hoofdregel van genoemd ministerraadsbesluit is dat extra afdrachten 

gecompenseerd worden op de rijksbegroting en deze compensatie plaats

vindt via een generale omslag over de departementen volgens de propor

tionele sleutel. Indien er niet wordt getornd aan het beginsel van de 

compensatie (en de verhoging van de BTW-afdracht niet wordt betaald uit 

de Algemene Middelen - d.i. vergroting van het financieringstekort - of 

door middel van BTW-verhoging) rijst de vraag of één of meer depar

tementen meer dan volgens de proportionele sleutel zouden moeten 
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Onderwerp bijdragen. Volgens het ministerraadsbesluit zelf kan een departement 

extra worden aangeslagen als er sprake is van herkenbaar specifiek 

vervangend beleid (par. d) of als er sprake is van aanvullende beleid dat 

van bijzonder belang is voor een bepaald beleidsterrein (par. e ) . 

Deze regels lijken nauwelijks een aanknopingspunt te kunnen bieden om 

bepaalde departementen extra aan te slaan. De opbrengst van de verho

ging der Eigen Middelen zal in 1986 voor een groot deel worden besteed 

aan de VK-compensatie en de landbouwuitgaven en voor een kleiner 

gedeelte aan uitgaven die verband houden met de uitbreiding. Het betreft 

hier drie onderwerpen die alle duidelijk als kabinetsbeleid moeten worden 

bestempeld. V.w.b. de VK-compensatie is er in het geheel geen sprake van 

vervangend of aanvullend beleid. Voor wat betreft de landbouwuitgaven is 

nauwelijks uit te maken of het gaat om vervangend of aanvullend beleid, 

omdat het hier stijgingen betreft van de kosten van de EOGFL-garantie 

als geheel. Van nieuw beleid is in elk geval nauwelijks sprake. Het lijkt 

ook niet erg fair dit beleid te bestempelen als van bijzonder belang voor 

Landbouw en Visserij. Veel uitgaven en overschrijdingen hebben immers 

betrekking op zuidelijke produkten als wijn en olijfolie. Bovendien is 

Landbouw en Visserij reeds eerder akkoord gegaan met pijnlijke bezuini

gingen in de zuivelsector. Een klein gedeelte van de extra uitgaven in 

1986 zal voortvloeien uit de uitbreiding met Spanje en Portugal. Deze 

uitgaven zullen echter plaatsvinden in het kader van de bestaande fondsen 

als EFRO, ESF en FEOGA-oriëntatie- Deze uitgaven dienen dan ook in die 

context te worden bezien en niet als om politieke rdenen veroorzaakte 

"uitbreidingskosten". Tot dusver zijn deze uitgaven niet aan een bepaald 

departement toegerekend. 

Al met al lijkt, indien wordt vastgehouden aan het ministerraadsbesluit 

van 2 december 1983, omslag van de extra BT W-af dracht volgens de 

proportionele sleutel de aangewezen oplossing. Het gaat immers om 

oplopende kosten van bestaand (landbouw)beleid, om compensatie van een 

Lidstaat en voor een klein gedeelte, om territoriale uitbreiding van 

bestaand beleid. De uitgaven die hiervoor nodig zijn lenen zich niet voor 

toedeling aan bepaalde departementen. 

Overigens zou het wellicht beter zijn indien de onderhavige kwestie eerst 

op ambtelijk niveau met Financiën (DIE/EM-Bruinsma) wordt besproken, 

zodat kennis kan worden genomen van de bij Financien hierover in 
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verschil lende geledingen levende ideeën alvorens het BZ-standpunt defini

t ief wordt bepaald. 

Niet verge ten moet worden dat de versleuteling in eerste instantie een 

Financiën-aangelegervis . 

219-10-84(50 000) 



DIE/AE 7 • 
3 januari 1984 DIE T24/7 

Uitputting verhoogde Ei^en Middelen (BTW)-grens 

lenen. . / . Naar aanleiding van Uw bijgevoegde verzoek moge het volgende A 

In het voorontwerp voor de begroting voor 1985 raamt de Commissie 1% 

van de BTW-grondslag op 15.221.600.000 ECU. Hieruit valt af te leiden 

dat 0,1% BTW neerkomt op ongeveer 1,5 miljard ECU. De BTW-verhoging 

van 1% tot 1,4% geeft de Gemeenschap dus een extra ruimte van zo'n 6 

miljard ECU per jaar. 

Het in Fontainebleau afgesproken compensatiemechanisme voorziet erin 

dat het VK voor 1984 1 miljard ECU terugkrijgt en in de daaropvolgende 

jaren tweederde terugkrijgt van wat het meer aan de EG betaalt dan het 

ontvangt. Te verwachten valt dat de VK-compensatie na 1984 niet minder 

zal zijn dan in 1984. Dit mechanisme zal derhalve naar verwachting tussen 

de 1 en 1,4 miljard ECU van de beschikbare extra 6 miljard opslokken. 

In het voorontwerp van begroting voor 1985 zijn de landbouwgarantie-

uitgaven op 19,3 miljard ECU geraamd. Om deze begroting binnen de 1% 

BTW-grens te brengen heeft de Raad de landbouwgarantie-uitgaven op 18 

miljard ECU gesteld. Daarbij heeft de Raad echter ook toegezegd 

eventueel te zullen bijfinancieren in 1985 indien 18 miljard ECU te krap 

zou blijken. De ervaring leert dat in de landbouwsector bezuinigingen zeer 

moeilijk zijn door te voeren. Verwacht mag derhalve worden dat in 1985 

reeds 1 a 1,3 miljard boven de 1% BTW-grens nodig zal zijn. Men kan 

verwachten dat het beslag in 1986 zeker niet minder zal zijn, omdat de 

landbouwuitgaven jaarlijks stijgen. 

Er valt nog niet precies aan te geven hoeveel beslag de toetreding van 

Spanje en Portugal op de extra ruimte zal gaan leggen in de eerstkomende 

jaren. Door de vele overgangsregelingen zal de toetreding aanvankelijk 

minder kosten dan in latere jaren. Het is echter onzeker hoe veel dit zal 

zijn, omdat bijvoorbeeld onderhandelingen over de bijdragen aan Eigen 

Middelen die Portugal en Spanje zullen gaan afdragen nog niet afgerond 

zijn. Ook bestaat er nog geen zicht op de bedragen uit de fondsen (en 

PIM's) die de nieuwe Lidstaten zullen gaan ontvangen. 

In de onderzoek- en technologiesector (w.o. ESPRIT) wordt in de komende 

jaren een extra uitgavenbedrag van rond de 700 miljoen ECU per jaar 

verwacht. 

De PIM's gaan in 1986 en 1987 zoals het zich thans laat aanzien rond 200 

miljoen ECU per jaar kosten. 

Ingevolge de intergouvernementele overeenkomst inzake de aanvullende 

financiering 1984 moeten voorts in 1986 250 miljoen ECU en in 1987 500 

miljoen ECU aan de Lidstaten worden terugbetaald. 



Op grond van het voorgaande laat zich al een bedrag van 4,1 miljard ECU 

becijferen waarop in 1987 beslag zal worden gelegd (in 1986: 3,85 miljard 

ECU). Daarbij is dan de toetreding nog niet meegerekend en kunnen de 

Britse compensatie en vooral de landbouwuitgaven hoger uitvallen. Aange

zien ook de andere uitgaven de neiging zullen vertonen te stijgen 

(overigens stijgt natuurlijk met de BTW-grondslag de jaarlijkse BTW-

ruimte ook wel iets) is het niet overdreven om te verwachten dat in 1987 

de 1,4% BTW-grens wel weer dicht genaderd of overschreden zal zijn. 

Rigoreuze ombuigingen in de landbouwsector zouden ertoe kunnen leiden 

dat het iets later wordt. In dit licht valt inderdaad te veronderstellen dat 

in de loop van 1987 het Eigen Middelendebat wel weer in volle gang zal 

komen. 


