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i EG-compensatieproblematiek; eerste ronde (Brief 
van de minister van Financiën dd. 15 november 
1983, nr.G83-812, met bijlage) 

Minister Ruding informeert naar de 
stand van zaken met betrekking tot de 
EG-Begrotingsraad. Tijdens de vorige vergadering 
zijn afspraken gemaakt over de opstelling die 
door de Nederlandse delegatie terzake zou dienen 
te worden ingenomen. Spreker licht toe dat het 
voorstel voortvloeit uit het besluit van de 
REZ-vergadering dd. 6 juni 1983 om in de raad een 
gedachtenwisseling te doen plaatsvinden over de 
gevolgen voor de nationale begroting van de 
EG-financieringsproblematiek. Het lijkt gewenst 
uiterlijk tijdens de volgende vergadering over 
het onderhavige voorstel een definitief besluit 
te nemen, zodat tijdens de vergadering van de 
Europese Raad van 4 tot 6 december a.s. in Athene 
duidelijkheid zal bestaan over de gevolgen van de 
EG-compensaties voor met name de afzonderlijke 
begrotingshoofdstukken. Het ziet ernaar uit dat 
de compensatieproblematiek uitsluitend via een 
bepaalde verdeelsleutel zal kunnen worden 
opgelost. Het onderhavige voorstel vormt hiertoe 
niet de enige mogelijkheid, maar sluit aan bij 
genoemd besluit van de REZ-vergadering dat door 
de raad is bekrachtigd. In de voorgestelde 
methodiek ten aanzien van de verdeling van de 
lasten komt tot uitdrukking dat de EG-begrotings-
problematiek deels de hele raad aangaat vanwege 
het algemeen politiek en economisch belang dat 
ermee is gemoeid en deels slechts een aantal 
departementen die meer dan gemiddeld zijn 
betrokken bij het EG-beleid. Deze departementen 
hebben direct profijt bij de EG-uitgaven die in 
het algemeen niet de nationale begroting, maar 
wel bepaalde bevolkingsgroepen ten goede komen. 

Minister Van Aardenne heeft bezwaren 
tegen de achtergronden van het voorstel. In 1984 
zal de BTW-afdracht van Nederland aan de 
Gemeenschap maximaal f.1850 min bedragen. Zolang 
de 1%-grens wordt gehandhaafd, zal dit bedrag bij 
een stijging van het bruto-nationaal-produkt (BNP) 
toenemen en is er, voor wat betreft de wijze 
waarop dit ten laste van de nationale begroting 
zal worden gebracht, geen reden om af te wijken 
van de tot dusverre gevolgde methode. Een 
doorbreking van de 1%-grens is in het Nederlands 
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standpunt gekoppeld aan de toetreding van Spanje 
en Portugal. De hieruit voortvloeiende financiële 
gevolgen dragen een exogeen karakter en mogen 
niet slechts aan bepaalde departementen worden 
toegerekend. Alle departementen dienen hierin een 
bijdrage te leveren. De voortgang in de 
EG-besluitvorming zou ernstig worden geschaad als 
de financiële gevolgen van te nemen communautaire 
besluiten aan bepaalde departementen in het 
bijzonder zouden worden toegerekend. Het is niet 
denkbeeldig dat deze departementen dan veelal om 
budgettaire redenen een afwijzende houding zullen 
aannemen. Als een bijstelling van het Gemeente
fonds noodzakelijk wordt geacht, leidt dit bijv. 
tot een wijziging van het inhoudingspercentage. 
De positie van de EG vormt in zekere zin het 
spiegelbeeld van die van het Gemeentefonds. Zowel 
het Gemeentefonds als de EG hebben te maken met 
autonome uitgaven. Als deze uitgaven stijgen, 
doet zich een financieringsprobleem van algemene 
aard voor. Als bij de oplossing van de 
EG-compensatieproblematiek gebruik zal worden 
gemaakt van verdeelsleutels, dient ook een 
bijstelling van het Gemeentefonds voortaan op 
dezelfde wijze te worden verrekend. 

Minister Deetman acht het niet redelijk 
dat de homogene groep wetenschapsbeleid wordt 
betrokken bij de specifieke omslag. Thans is 2,7% 
van de totale EG-uitgaven bestemd voor 
wetenschappelijk onderzoek. In EG-verband is 
afgesproken de onderzoekuitgaven geleidelijk tot 
4% te laten stijgen. Deze afspraak zal niet 
kunnen worden nagekomen als de voorgestelde 
verdeelsleutel zal worden toegepast. Omdat in de 
homogene groep wetenschapsbeleid veel uitgaven 
voorkomen die los staan van het EG-beleid, is het 
op zich al niet billijk deze groep bij een 
specifieke omslag te betrekken. Vooral 
Economische Zaken en eventueel Landbouw en 
isserij hebben belang bij de uitgaven die in 

EG-verband worden gedaan ten behoeve van 
wetenschappelijk onderzoek. Spreker acht een 
generale compensatie, zoals door minister 
Van Aardenne is uiteengezet, nog het meest 
aanvaardbaar. 

Minister De Koning betreurt het dat 
over het voorstel geen interdepartementaal 
vooroverleg heeft plaatsgevonden. In wezen komt 
het voorstel neer op de vraag of de compensatie 
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ten laste zal worden gebracht van de begrotings
ruimte, danwel volgens een bepaalde verdeel
sleutel voor rekening van de departementen zal 
komen. Met name voor wat betreft het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid en het sociaal 
beleid is de invloed van Nederland op de besluit
vorming beperkt. Bovendien is de relatie tussen 
het communautair beleid terzake en het werk
terrein van het betrokken departement niet steeds 
even duidelijk aanwezig. Het is dan ook de vraag 
of het juist is te stellen dat bepaalde 
departementen meer dan gemiddeld zijn betrokken 
bij het communautair beleid. Voor wat betreft de 
begrotingstechnische verwerking zal een omslag 
door middel van verdeelsleutels over de betrokken 
departementen in het kader van de voorjaarsnota 
waarschijnlijk tot grote problemen leiden. 
Spreker geeft er de voorkeur aan bij de 
opstelling van de begroting al zo goed mogelijk 
rekening te houden met de verwachte budgettaire 
gevolgen van het communautair beleid en deze in 
beginsel ten laste van de totale begrotingsruimte 
te brengen. 

Minister Br inkman wijst erop dat alle 
lidstaten ernaar streven besparingen op de eigen 
uitgaven aan te brengen. Er is geen reden de 
EG-uitgaven hierop een uitzondering te laten 
vormen. Als inzake de EG-compensatie een aanpak 
wordt gekozen die vergelijkbaar is met die inzake 
de financiering van de extra uitgaven met 
betrekking tot de Oosterscheldewerken, dreigt het 
gevaar dat de financiële gevolgen die ten laste 
van de raad zullen worden gebracht, onbegrensd 
zijn. Spreker is in dat geval bovendien beducht 
voor de cumulatie van dergelijke algemene 
compensatieregelingen. Nog afgezien van de 
bezwaren die aan de voorgestelde verdeelsleutel 
zijn verbonden, dient eerst en vooral te worden 
benadrukt dat het van belang is bij de 
communautaire onderhandelingen beslissingen die 
tot lastenstijgingen leiden, te voorkomen. 

Minister Smit vraagt zich af of de raad 
zich wel dient te belasten met de problematiek 
inzake de uitgavenoverschrijdingen van de EG. Net 
zoals de raad problemen naar aanleiding van 
uitgavenoverschrijdingen op de nationale 
begroting zelf dient op te lossen, kan zulks ook 
van de communautaire autoriteiten worden 
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gevraagd. Van de zijde van Financiën wordt 
geconstateerd dat op Europees niveau 
gemakkelijker overschrijdingen optreden dan op 
nationaal niveau. In het voorstel ontbreken de 
argumenten op grond waarvan het Commissievoorstel 
tot ophoging van het BTW-plafond met 0,4% wordt 
afgewezen, dan wel aanvaard. Het in het voorstel 
opgenomen rekenvoorbeeld inzake een meerjarige 
negatieve staartpost van f.100 min bevat enkele 
onduidelijkheden met betrekking tot de daaraan 
ten grondslag liggende becijferingen. Spreekster 
wenst op haar bezwaren tegen de voorgestelde 
verdeelsleutel pas bij een volgende ronde in te 
gaan. 

Minister Braks roept het besluit van de 
raad in herinnering dat de BTW-grens niet zal 
worden uitgebreid ten behoeve van de financiering 
van bestaand beleid. Wel kunnen de eigen middelen 
van de Gemeenschap worden vergroot ten behoeve 
van uitbreiding van de Gemeenschap en om het 
communautaire beleid verder te ontplooien. De 
gemeenschappelijke landbouwpolitiek, met name het 
markt- en prijsbeleid, kan worden aangemerkt als 
volstrekt vervangend beleid. Ondanks het feit dat 
op de begroting van Landbouw en Visserij geen 
uitgaven meer voorkomen die voortvloeien uit het 
gemeenschappelijk markt- en prijsbeleid, wordt 
dit departement in het voorstel toch gerekend tot 
de departementen die specifiek worden belast. In 
de voorgestelde verdeling van de financiële 
gevolgen is nauwelijks nog sprake van 
proportionaliteit. Het aandeel dat Landbouw en 
Visserij wordt gevraagd te leveren in de 
compensatie, gaat ten koste van het landbouw
kundig onderzoek, het natuurbehoud, de open
luchtrecreatie en het kwaliteitsbeleid. Het wekt 
ten minste verbazing dat deze welzijnstaken op 
het gebied van Landbouw en Visserij wel worden 
belast, terwijl het welzijnsbeleid in algemene 
zin geen bijdrage hoeft te leveren. Voorts is 
niet duidelijk waarom Defensie en Buitenlandse 
Zaken niet worden gerekend tot de departementen 
die meer dan gemiddeld zijn betrokken bij het 
communautair beleid, terwijl aan de uitbreiding 
van de Gemeenschap toch ook strategische en 
politieke overwegingen ten grondslag liggen. 
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Minister Winsemius meent dat de 
correcties die op de proportionele sleutel zullen 
worden aangebracht, nadere bestudering vergen. De 
uitgaven uit hoofde van sociale zekerheid en 
rijksbijdrageregelingen worden bij de berekening 
van het basisbedrag op de totale begrotings
uitgaven van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en 
van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur in 
mindering gebracht, maar de inkomensoverdrachten 
die onderdeel vormen van de begroting van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer blijven in het basisbedrag 
gehandhaafd. In het algemeen is aan de 
voorgestelde verdeelsleutels het bezwaar 
verbonden dat zij slechts op korte termijn een 
oplossing bieden, maar niet geschikt zijn voor 
een structurele oplossing. Bovendien blijkt de 
voorgestelde aanpak in de praktijk steeds ten 
koste te gaan van de middelen die ten behoeve van 
investeringsprojecten beschikbaar zijn gesteld. 
Spreker is het er in beginsel mee eens dat een 
koppeling wordt gelegd tussen de uitgaven uit 
hoofde van het communautair beleid en de uitgaven 
die voortvloeien uit het departementale beleid 
terzake. Het is echter niet juist deze koppeling 
betrekking te laten hebben op de totale begroting 
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer, omdat eigenlijk alleen op het 
gebied van de milieupolitiek sprake is van een 
gemeenschappelijk beleid. Enkele communautaire 

7 wo-o-roncUr beleidsonderdelenfbrengen nauwelijks kosten met 
r<\X,*jsS*j\vujr zich mee. Op andere gebieden leidt het 

communautair beleid echter tot aanzienlijke 
uitgaven. 

Minister Van den Broek wijst erop dat 
thans niet de kwestie van de uitbreiding van de 
eigen middelen van de Gemeenschap aan de orde is. 
Zelfs bij handhaving van het besluit dat de 
BTW-afdracht maximaal 1% bedraagt, is het nodig 
een beslissing te nemen over de financiering van 
de uitgavenoverschrijdingen . Het bestaande beleid 
leidt tot uitgavenverplichtingen die hoe dan ook 
dienen te worden gefinancierd. Hoewel moet worden 
erkend dat elke toerekening op basis van verdeel
sleutels noodgedwongen een arbitrair karakter zal 
dragen, zijn aan het voorstel toch grote bezwaren 
verbonden. In de benadering van Financiën komt 
per saldo 70% van de extra uitgaven ten laste van 
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een beperkt aantal departementen. Ook al zou het 
mogelijk zijn een relatie te leggen tussen een 
bepaald communautair beleidsonderdeel en het 
beleid van het betrokken departement, dan nog 
staat daarmee niet vast dat het desbetreffende 
EG-beleid voor Nederland en dus zeker niet voor 
het betrokken departement voordeel oplevert. De 
voorgestelde benadering zal tot een volstrekte 
verlamming van de Europese besluitvorming leiden, 
omdat elk communautair beleidsinitiatief aller
eerst zal worden beoordeeld op de budgettaire 
gevolgen voor het betrokken departement. Een 
dergelijke opstelling is fundamenteel in strijd 
met de Europese gedachte. Spreker wijst erop dat 
de BTW-afdracht in beginsel als een belasting 
voor de Europese burger dient te worden 
aangemerkt. Op grond van deze benadering zou, 
afgezien van de technische bezwaren en problemen 
die daaraan zijn verbonden, een verhoging van de 
BTW het meest voor de hand liggen. Als zich in de 
sfeer van de nationale begroting tegenvallers en 
uitgavenoverschrijdingen voordoen, worden die 
niet met behulp van specifieke verdeelsleutels 
ten laste gebracht van de afzonderlijke 
departementen, maar in de meerjarenramingen 
verwerkt. De vraag is waarom communautaire 
uitgavenoverschrijdingen niet een soortgelijke 
behandeling zouden kunnen ondergaan. Spreker 
heeft er begrip voor dat van de zijde van 
Financiën wordt gestreefd naar een dekking van de 
extra communautaire uitgaven door middel van een 
lastenverdeling die vergelijkbaar is met de 
zg. Wellink-sleutel. Een toerekening van de 
communautaire uitgaven ten behoeve van bijv. 
demonstratieprojecten aan de afzonderlijke 
departementen dient te worden afgewezen, omdat 
het niet mogelijk zal blijken te zijn het 
voordeel dat uit deze projecten voortvloeit voor 
de betrokken departementen in exacte begrotings
bedragen uit te drukken. 

Minister Korthals Altes pleit voor een 
aanpak waarin duidelijk tot uitdrukking komt dat 
ook een communautaire begroting bepaalde lasten 
voor de burgers met zich meebrengt. Als de 
uitgaven door middel van verdeelsleutels ten 
laste van de afzonderlijke departementen worden 
gebracht, is feitelijk sprake van een 
versluiering van dit beginsel. Als de EG als een 
federatief samenwerkingsverband wenst te worden 
aangemerkt, dienen de daaruit voortvloeiende 
lasten ook op federatief niveau tot uitdrukking 
te worden gebracht en niet voor rekening van de 
nationale overheden te komen. 
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Minister Rietkerk deelt in grote lijnen 
de bezwaren die tegen het voorstel zijn 
ingebracht. Hij vestigt er de aandacht op dat de 
bereidheid die tot nu toe bij de internationale 
organisaties is gebleken om de begrotingsuitgaven 
te beheersen, niet inspirerend heeft gewerkt om 
op nationaal niveau tot een dergelijke beheersing 
te komen. 

De min ister-president is het in 
beginsel met de ministers Korthals Altes en 
Van den Broek eens dat een eigen belasting van de 
EG het meest voor de hand ligt. De afweging die 
bij de totstandkoming van nieuw beleid moet 
worden gemaakt, zou daarin duidelijk tot 
uitdrukking komen. De tot nu toe gevoerde 
financieringsmethode van de EG-uitgaven dwingt 
Financiën echter tot de voorgestelde aanpak. 
Vanuit een oogpunt van rechtvaardigheid en 
effectiviteit stuit compensatie door middel van 
verdeelsleutels op grote moeilijkheden, aangezien 
moeilijk is aan te geven hoe groot de invloed van 
een lidstaat als Nederland op de totstandkoming 
van communautair beleid is. Toch lijkt een 
lastentoerekening met behulp van verdeelsleutels 
niet uitgesloten. 

Minister Ruding herinnert aan de 
besluitvorming in de raad naar aanleiding van de 
conclusies van de REZ-vergadering van 6 juni jl.. 

f *x pobt Het voorstel beoogt niet te voorzien infdekking 
van een opgetreden tegenvaller, maar is erop 

r Q C ^ gericht Tte voorzien in een regeling op grond 
waarvan eventuele uitgavenoverschrijdingen van de 
EG over de afzonderlijke departementen zullen 
worden verdeeld. Het kabinet heeft zich tot doel 
gesteld de collectieve uitgaven, waarvan het 
Nederlands aandeel in de EG-uitgaven onderdeel 
vormt, tenminste te beheersen. Financiering van 
de extra communautaire uitgaven met behulp van 
een belastingverhoging, zou tot een verzwaring 
van de collectieve lastendruk leiden en de kern 
van het kabinetsbeleid aantasten. Geconstateerd 
kan worden dat de uitgaven in de EG te sterk 
stijgen. Aan de gevolgen van het beleid dat 
jarenlang is gevoerd en tot een onbeheerste 
uitgavenstijging heeft geleid, kan niet langer 
voorbij worden gegaan. De extra uitgaven van de 
EG komen deels voort uit bestaand en deels uit 
nieuw beleid. Nieuw beleid brengt uitgavenstromen 
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naar bepaalde sectoren met zich mee dat als een 
grondslag voor toepassing van een forfaitaire 
sleutel kan worden aangemerkt. Generale 
compensatie van de extra uitgaven zou strijdig 
zijn met een eerder besluit van de raad. Spreker 
hecht eraan dat tijdens de volgende vergadering 
definitief over het voorstel wordt beslist. 

Minister Van Aardenne wijst erop dat, 
ingeval zal worden vastgehouden aan het besluit 
het BTW-plafond van 1% slechts bij de toetreding 
van Spanje en Portugal te verhogen, het niet 

; mogelijk zal zijnlonder moor het ESPRIT-programma 
uit te voeren/" 

r2on<Ur «\Aec* De minister-president acht het gewenst 
TU/VCAW VI re\aK*rv. ti jdens de volgende vergadering ook op deze 

kwestie nader in te gaan. 
Minister Smit herhaalt dat zij grote 

bezwaren heeft tegen de voorgestelde verdeel
sleutel . 

Minister Braks wijst erop dat een 
beheersing van de EG-uitgaven wordt bemoeilijkt 
ten gevolge van het autonoom karakter van sommige 
uitgaven. Gepoogd wordt dit karakter te wijzigen, 
maar de mogelijkheden daartoe zijn beperkt. Op de 
begroting van Landbouw en Visserij ontbreekt de 
ruimte om in de loop van het begrotingsjaar een 
bijdrage te leveren in de EG-compensatie. 

Minister Schoo constateert dat er in 
toenemende mate behoefte bestaat het compensatie
regime uit de zg. eigen-middelennota 1974 opnieuw 
aan de orde te stellen. 

Minister De Koning vraagt of het 
aanbeveling verdient ambtelijk vooroverleg te 
doen plaatsvinden ter voorbereiding van de 
voortgezette behandeling tijdens de volgende 
vergadering. Minister Ruding antwoordt 
ontkennend. Naar verwachting zal dergelijk 
overleg geen nieuwe gezichtspunten inzake de 
onderhavige problematiek opleveren. 

Minister De Ruiter wijst erop dat van 
Defensie terecht geen specifiek aandeel in de 
forfaitaire sleutel wordt gevraagd, omdat het 
defensiebeleid niet in het kader van de EG, maar 
in dat van de NAVO wordt bepaald. 

De minister-president stelt voor de 
behandeling van het voorstel aan te houden tot de 
volgende vergadering. Intussen zal hij met de 
minister van Financiën overleggen over de 
problematiek die samenhangt met de toekomstige 
budgettaire situatie van de EG. De raad stemt 
hiermee in. 


