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Onder^erp^\ Tolzeggineergaan Spanje en Portugal over budgettaire neutraliteit. 

Naar aanleiding van Uw vraag na de Begrotingsraad van 17 en J8 
september jl. of er aan de nieuwe lidstaten toezeggingen zijn gedaan dat 
zij geen netto-betaler zullen worden moge het volgende dienen. 

Tijdens de toetredingsonderhandelingen is onderkend dat wanneer geen 
bijzondere maatregelen zouden worden getroffen Spanje en Portugal de 
eerste jaren na de toetreding netto-betaler aan de Gemeenschap zouden 
worden. Op basis van berekeningen van de Commissie is (om dit te 
voorkomen)het systeem afgesproken dat gedurende een zesjarige over
gangsperiode Spanje en Portugal een afnemend percentage van de BTW-
afdrachten, resp. BNP/BTW-afdrachten terugbetaald krijgen. Dit systeem 
zou over zes jaar Spanje een saldo van 0 en Portugal een positief saldo van 
1100 MECU gaan opleveren. 

Reeds bij de onderhandelingen bestond er o.a. bij Nederland en de BP.D 
enige twijfel over de betrouwbaarheid van de Commissiecijfers. Het 
systeem werd uiteindelijk toch op basis daarvan afgesproken, teneinde 
oeverloze discussies te voorkomen. Er zijn bij die gelegenheid ^noch bij 
andere gelegenheid) echter geen garanties aan Spanje en Portugal gegeven 
of toezeggingen gedaan dat bij het optreden van tegenvallers nadere 
maatregelen zouden worden getroffen. Hoewel er dus geen toezeggingen 
zijn gedaan aan de nieuwe lidstaten, op schrift noch mondeling, kan men 
wel stellen dat er zekere verwachtingen zijn gewekt. Immers, het was de 
bedoeling dat het ontworpen systeem budgettair neutraal zou uitwerken 
voor Spanje en positief voor Portugal. Een zekere claim om geen netto
betaler te worden, al was het maar een morele, hebben Spanje en Portugal 
daarom wel. Bedacht dient ook te worden dat de Europese Raad te 
Fontainebleau heeft besloten dat elke lidstaat die een buitensporige 
begrotingslast draagt naar de maatstaf van zijn relatieve welvaart, te 
zijner tijd voor een correctie in aanmerking kan komen en deze uitspraak 
ook in de preambule van het nieuwe Eigen Middelenbesluit is opgenomen. 
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