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Betreft ! budgettaire onevenwichtigheden. 

Het correctiesysteem 

In de Algemene Raad van 27 maart is besloten de Ec n te raadplegen 

over de modaliteiten van het correctiesysteem van budgettaire oneven

wichtigheden. De Commissie heeft t.b.v. de discussie in de Eccfin-ver-

gadering van 2 april jl. een working-paper uitgebracht net een inventa

risatie van de nog bestaande technische problemen en illust- van 

het mechanisme aan de hand van enkele rekenvoorbee U -.. 

Voor de werking van het systeem ter correctie van ce Britse bijdrage 

aan de EG-begroting wordt verwezen naar bijlage I. 

Technische problemen 

Alvorens het systeem in werking kan treden moet nog over enige 

technische zaken overeenstemming bereikt worden. De Ecofin Raad van 2 

april en de Algemene Raad van 9 april hebben zich i ig beziggehouden 

met deze vragen en de problemen liggen er nog steeds, zoals in he: 

Cie.-working-paper gepresenteerd. 

1. De berekening van het BTW-aandeel in de Gemeenschap. Geschiedt dit 

op basis van de BTW-grondslag of BTW-betalingen (transactie vs. kasba-, 

sis)? Deze discussie heeft zich in het verleden al eens meer •nltrofcfcM 

nl. rondom de risk-sharing formule. De commissie stelt voor het aandeel 

op grond van het assiette (grondslag) vast te stellen. Zij wordt hierin 

gesteund door de negen. Het VK geeft er de voorkeur aan bij de bereke

ningen uit te gaan van de betalingen. 

Voor elk begrotingsjaar maken de lidstaten in samenspraak aet de Cie. 

een raming van hun b.t.w.-grondslag. De omvang van de EG-begroting be

paalt welk percentage daarvan daadwerkelijk moet worden afgedragen. Van 

de aldus bepaalde bedragen wordt maandelijks 1/12 door de lidstaten 

overgemaakt aan de EG. 
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Ruim na afloop van het jaar wordt berekend wat de werkelijke grondslag 

van de verschillende lidstaten is geweest. Over het verschil tussen 

geraamde en gerealiseerde toegevoegde waarde vindt dan verrekening 

plaats. Het zijn deze correcties die maken dat de b.tw.-betalingen kun

nen afwijken van de b.t.w-grondslag. 

Het lijkt niet toe dat het VK om redenen van financiële aard hecht aan 

berekeningen op grond van betalingen. De controverse ligt meer op het 

"filosofischM vlak. Steun aan het VK-voorstel om het BTU-aandeel vast 

te stellen op basis van de betalingen wordt te zeer als een bevestiging 

van de jus te-retour-gedachte gevoeld. Over een lange termijn komen bei

de berekeningen overigens op het zelfde neer. 

2. Het al dan niet toerekenen van de administratieve uitgaven als in

komsten voor België en Luxemburg. 

België en Luxemburg wensen uiteraard dat deze EG-uitgaven als ccci;:.£ — 

taire uitgaven behandeld worden. De administratieve uitgaven over 1982 

beliepen 948 MECU, waarvan 565 in België en 27 5 in Luxemburg plaatsvon

den. De huidige methode van berekening van het aandeel in de communau

taire uitgaven per lidstaat gaat uit van slechts een zeer kein deel, te 

beschouwen als communautaire uitgave. De consequenties van deze keuze 

van berekening voor de omvang van de "gap" moeten niet onderschat wor

den; voor 1982 maakt dit voor de berekende VK-gap een verschil uit van 

200 Mecu. Het belang van de netto-betalers is erbij gebaat de admini

stratieve uitgaven als niet-communautaire uitgave geboekt te hebben en 

de huidige berekeningswijze te handhaven. De "gap" is immers berekend 

als percentage van de EG-begroting voor zover deze aan de afzonderlijke 

lidstaten toegerekend kan worden. Voedselhulp, protocollen etc. blijven 

buiten beschouwing. Het beschouwen van administratieve uitgaven als 

waarlijk-communautaire uitgaven, betekent dat de begroting waarvan men 

uitgaat in de berekeningen met dit bedrag lager wordt en de "gap" als 

percentage ook. (De administratieve uitgaven van de EG in het VK gedaan 

zijn te verwaarlozen). 

Volledigheidshalve wordt er op gewezen dat, de consequentie van een ge

wijzigde berekeningswijze is dat de netto-saldi-positie van België en 

Luxemburg sterk verandert. Toegepast op het jaar '82 wordt België aldus 

een netto betaler (voor 300 MECU) 



3. Het zogenoemde Antwerpen- en Rotterdam-effect. 
Dit probleem speelt nauwelijks meer bij dit systeem. De landbouwheffin
gen en douane rechten worden immers niet langer betrokken bij de 
"gap"-berekening. 

Overwegingen bij de invulling 

Bij het onderhandelingsproces dat moet leiden tot keuze van het refe
rentiejaar (en daarmee-"referentiegap") en insteekbedrag, en verder van 
plafond en compensatiepercentage moeten de volgende overwegingen en 
samenhangen nauw in het oog gehouden worden. 

1. .iet betrekking tot de keuze van het referentiejaar en insteekbeirn 
de volgende opmerkingen. Gaan we er van uit dat het insteekbedrag een 
gegeven is dat de uitkomst is van een politiek onderbandelirgsproces, 
dan is het in het belang van het VK os de keuze var. r.et referer.-ie ai: 
zo te maken dat de bij daarbij behorende "gap", klein is. Immers naar
mate de "gap" kleiner is, vormt de VK-compensatie (insteekbedrag) een 
hoger percentage van de gap*) 

Een bepaald insteekbedrag bij een voor het VK relatief gunstig jaar 
leidt derhalve tot hoge compensatie in tegenvallende jaren. 

De combinaties van plafond en compensatie percentage die met deze "gap** 
en "insteekbedrag" mogelijk zijn vormen voor het VK een gunstiger uit
gangspunt voor toekomstige tegemoetkomingen dan die combinaties die mo
gelijk zijn bij een hogere "gap" als referentie. Het probleem van de 
keuze van het referentiejaar moet in samenhang met dat van de toereke
ning van de administratieve uitgaven worden opgelost. 

De Britten staan erop 1983 als referentiejaar te nemen. Gaan we uit V3n 
een groeiende gap in de eerstkomende jaren na f83 dan zouden de negen, 
teneinde de VK-compensatie te beperken, zich moeten richten op een la
ter referentiejaar. 

2. Met betrekking tot de keuze van het compensatiepercentage en de 
drempel kan worden opgemerkt dat de voortschrijdende integratie meer 
gediend is met een lager corapensatiepercentage. 

* zie grafiek I, bijlage II 



De op compensatie-rechthebbende staat blijft aan de financiering van de 
ontwikkeling meer meebetalen; voorts blijft hij meer belang houden bij 
een zuinig financieel beleid. 
Gaan we uit van een in de toekomst toenemende "gap" dan betekent een 
lager compensatiepercentage minder snelle groei van de door de netto
ontvangers op te brengen compensatiebetalingen*. 

Een laag compensatie percentage impliceert bij gegeven insteekbedrag 
en "gap" een lage drempel. De integratie is ook gediend bij een snelle 
afname van het compensatie percentage bij toename van de welvaart. 
Dit betekent dat er bij de invulling van het systeem naar gestreefd 
moet worden het relatief welvarende Duitsland een laag compensatie per
centage toe te kennen. Bij voorkeur gecombineerd met een hoge drempel. 
In tegenstelling tot het VK heeft BRD niet aangegeven in welke orde van 
grootte hij denkt bij compensatie. 

Als voor het VK en voor een andere netto-betaler als b.v. het BRD is 
gekozen welke plafonds en welke compensatie percentages overeenstemmen 
•et hun respectievelijke relatieve welvaart, liggen deze voor alle an
dere lidstaten ook vast**, indien een lineair verband tussen relatieve 
welvaart en plafond resp. compensatiepercentage wordt verondersteld. 
Mocht door nieuw communautair beleid, meer op het VK gericht, de gap 
dalen dan zou in geval van een hogere drempel en een hoger compensatie 
percentage de afname van de VK-compensatie sneller zijn. In de onder
handelingen zou een opening moeten worden bedongen om bij substantiële 
en structurele daling van het VK-tekort (en daar is het beleid natuur
lijk wel op gericht) een herziening van drempel en compensatiepercenta
ge overeen te komen. De kans dat de "gap" groeit wordt echter hoger in
geschat dan dat zij afneemt (zie nota voor de Ministerraad). Uit de opr 
stelling van het VK is af te leiden dat ook zij verwacht dat de "gap" 
zal toenemen. 

De Stand van zaken 

De Algemene Raad van 9 april is de laatstleden bijeenkomst geweest 
waarop de tien lidstaten de VK-problematiek bespraken. 
Toen werd geconstateerd dat in de Raadsvergadering van 27 maart geen 
overeenstemming mogelijk was gebleken, alle concessies ingetrokken 

zie grafiek II, bijlage II 
zie grafiek III, bijlage II 



waren en daarmee de toestand gelijk was aan die welke zich voordeed aan 
het slot van de Europese Raad van 19/20 maart. 

De rol van de Commissie 

Tijdens de Algemene Raad van 9 april bleek dat het VK verwachtte dat de 
Cie. voorstellen op tafel zou leggen. De Cie. had echter geen verzoek 
in die zin van de Raad ontvangen, en geen voorstellen voorbereid. De 
Cie. verklaarde wel als "honest broker" te willen optreden doch alléén 
indien de zekerheid zou bestaan dat dit tot overeenstemming zou 
leiden. 

De meest geschikte Raad voor deze discussie 

Genscher was er een voorstander van de kwesties van drempel en compen
satiepercentage waarover beslist moet worden alvorens het systeem in 
werking kan treden aan de Ecofin toe te vertrouwen. 
Howe merkte hier over op dat de technische discussie niet van de poli
tieke discussie te scheiden is, omdat alles met alles samenhangt. 
Na de Algemene Raad heeft het VK vervolgens te kennen gegeven de Ecofin 
Raad het meest geschikte forum te vinden om deze problematiek te behan
delen. Ook de Commissie deelde mee de Ecofin Raad te zullen vragen over 
welke punten m.b.t. deze materie hij zich zou willen uitspreken. 

Het VK zal zich hebben gerealiseerd dat zij in de Ecofin Raad in de 
persoon van de Duitse staatssecretaris van Financiën Tietmeyer een 
krachtiger medestander vindt voor een gunstige oplossing van de proble
men van de grote netto-betalers dan in de Algemene Raad in de persoon 
van Genscher. 

Vanwege de opstelling van het Duitse Ministerie van Financiën is de 
kans om een voor Nederland gunstiger oplossing te verkrijgen in de 
Algemene Raad groter dan in de Ecofin. Geprobeerd zou moeten worden de 
discussie in de Algemene Raad te laten plaatsvinden. 

Het tijdschema 

In de Algemene Raad is geen beslissing genomen over het tijdstip waarop 
de discussie zou worden hervat. Inmiddels hebben zowel Kohl als Mitte-
rand een bezoek gebracht aan Mrs. Thatcher, maar deze bilaterale kon-



takten hebben de standpunten niet nader tot elkaar kunnen brengen. Het 
VK eist dat 1983 als referentiejaar wordt genomen, met een hoger in-
steekbedrag dan 1000 MECU. Zij menen deze eisen te kunnen stellen ozda: 
zij op het terrein van de "gap"-berekening en het nogmaals accepteren 
van een ad hoc-regeling voor !84 (1000 MECU), reeds veel concessies 
hebben gedaan. De indruk is gerezen dat het VK het onderwerp van de 
Britse bijdrage in de EG-begroting tot na de Europese Verkiezing vil 
laten rusten. (Het VK ontkent dit overigens zelf ten stelligste). De 
Europese Verkiezingen lijken meer een vaardemeter over het gedrag van 
de regering Thatcher en het herstel van Labour te zijn dan een indica
tie te geven vat het volk denkt over het Europees Parlement. Alles 
wijst er in ieder geval op dat Mrs. Thatcher zich te zeer tegenover 
partijen en publieke opinie heeft vastgelegd om zonder gezichtsverlies 
in Europees verband toe te kunnen geven. 

De andere EG-landen zouden er onverstandig aan doen te trachten te ko
men tot een afronding van het Britse begrotingsvraagstuk op "korte ter
mijn" d.v.z. voor de Europese verkiezingen. 

In het VK vindt Nederland een krachtig medestander in het streven naar 
bezuinigingen op de EG begroting. Het VK heeft aan de verhoging van de 
eigen middelen de voorwaarde verbonden van een bevredigende oplossing 
van de lusten en lasten problematiek. Als dat nu gerealiseerd wordt, en 
de verhoging van de eigen middelen een feit geworden is, dan valt te 
verwachten dat de Britse strijdlust voor budgettaire discipline ver
zwakken zal. 
De strijd om de budgettaire discipline zou bij een niet te spoedige op
lossing van het lusten-en-las ten-problematiek gebaat zijn, omdat zolang 
op de Britse steun gerekend kan worden. De zaak van de budgettaire 
discipline moet in die periode krachtig ter hand genomen worden. 
Anderzijds moet de oplossing niet te lang op zich laten wachten. Door 
het stellen van deze voorwaarde aan de verhoging van de eigen middelen, 
kan het VK tegen de tijd dat de EG-kas werkelijk uitgeput raakt, de 
negen lidstaten en het hele EG-functioneren onder druk zetten. Het moet 
voorkomen worden dat door een precaire communautaire budgetsituatie het 
VK in een dergelijke sterke onderhandelingspositie komt. 



Recente bilaterale gesprekken van Franse bewindslieden in Athene, TT nar 
en Bonn hebben uitgewezen dat er grote overeenstemming is over de aan 
te nemen houding jegens het VK. Deze dient ferm te zijn. Frankrijk en 
Bonn hebben herbevestigd dat het bedrag van 1000 miljoen ECU als 
insteekbedrag het absolute maximum is dat aangeboden kan vordetu 

Samenvattend: 

1) De Ecofin Raad zou zich wel over enige technische aspecten van het 
correctie mechanisme kunnen buigen, ten einde de discussie io de 
Algemene Raad en op de Europese Top daarvan te ontlasten; 

2) De eigenlijke politieke discussie dient in de Algemene Raad of op de 
Europese Top plaats te vinden; 

3) De meest geschikte gelegenheid om tot een definitieve oplossing te 
komen lijkt de Europese Top in Fontainebleau 25/26 juni al de 
Europese verkiezingen van 14 juni, en geruime tijd voor de bodem van 
de EG-kas zichtbaar wordt; 

4) Het is van groot belang dat het front van de "overige" negen geslo
ten blijft. 

Agnes van Diemen 



Bijlage I 

Werking van het systeem ter correctie van de Britse bijdrage aan de 
EG-begroting. 

1) bepaling van de volledige onevenwichtigheid z = 
(aandeel in de aan de gemeenschap af te dragen BTW-middelen p 
minus aandeel in de retourkomende middelen 
x omvang communautaire begroting w 

2) bepaling van het voor compensatie in aanmerking komend bedrag £ m 
volledige onevenwichtigheid _z - plafond r 

a) plafond is afhankelijk van de relatieve welvaart 
b) de relatieve welvaart wordt bepaald door 

bbp per capita lidstaat 
bbp per capita EEG van 12 

c) plafond wordt uitgedrukt als percentage van bbp lidstaat 

3) bepaling van de compensatie x. = 

percentage van het voor compensatie in aanmerking komende bedrag 
y. Het percentage is een functie van de relatieve welvaart. 

In de berekening van het compensatiebedrag werkt men met inputcijfers 
die exogeen gegeven zijn, t.w.: 
het aandeel in de aan de gemeenschap af te dragen BTW middelen (p); 
het aandeel in de in de lidstaten retourkomende middelen (Q) ; 
de omvang van de communautaire begroting (w). 
De andere benodigde cijfers, t.w.: 
de hoogte van het plafond (r); 
het percentage (s), zijn grootheden voor de bepaling waarvan het sy
steem wel richtlijnen geeft doch die de facto politiek "ingestoken" 
moeten worden. 
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