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Wat doet Europa
met ons geld?

Kosten en baten van de EU
Nederland betaalt meer aan Europa dan
het via subsidies ontvangt. Voor Polen is
dat omgekeerd. Maar per saldo profiteert
ook Nederland enorm van het Europese
project. Vooral via de interne markt.

DoorMark Beunderman
Graphic Fokke Gerritsma

Vragen over Europa [6/10] Alle EU-lidstaten houden Europese verkiezingen, tussen 22 en 25 mei.
Voorafgaand hieraan beantwoordt de krant Grote Vragen over Europa. Zoals: waarin domineert
Europa de wereld? En: wie heeft er baat gehad bij de euro?

1.
Wat maakt
je Europeaan?

2.
Is Duitsland
de baas?

3.
Wie heeft er
baat gehad bij
de euro?

4.
Wie houdt er
van Europa?

5.
Wat als we
de USE
zouden zijn?

6.
Wat doet
Europa met
ons geld?

7.
Waarin domi-
neert Europa
de wereld?

8.
Heeft Europa
te veel regels?

9.
Hoeveel heb ik
te zeggen in
Eu ro p a ?

1 0.
De grote
vragen van
de lezer
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Vanavond 21.00: in NRC Restaurant en
Café organiseren NRC en VPRO Café
Europa, met o.a. Jeroen Dijsselbloem.
25 mei: op de uitslagenavond is er een
bijeenkomst met sprekers en debat in
perscentrum Nieuwspoort, van 19.00
uur tot 00.00 uur. Toegang is gratis,
aanmelden verplicht via nynke.hofs-
t ra @ e x t .e c .e u ro p a .e u

Uit Nederland krijgt per inwoner
127 euro van Europa – plus veel meer

InNederland betaalt per inwoner
363 euro per jaar aan Europa

Europa kost niet alleen geld, het levert
ook wat op. Dat is te zien in de Heintje
Hoekssteeg, in het oudste stukje Am-
sterdam. De steeg is afgesloten door
een diepe bouwput. Museum Ons’Lie-
ve Heer op Solder, het 17e eeuwse huis
met katholieke zolderkerk, bouwt er
een modern bezoekerscentrum, om
het oude monumentale pand te ont-
lasten. Museumdirecteur Judikje
Kiers kreeg 3,4 miljoen euro uit het
Europees Fonds voor Regionale Ont-
wikkeling (EFRO). Gemeente, provin-
cie, particuliere fondsen en BankGiro
Loterij betalen de rest van de 10,8 mil-
joen voor het project dat een econo-
mische impuls moet geven aan het
Wallengebied. Kiers: „Je krijgt niet zo-
maar zo’n groot bedraguit Europa. De
controle op de uitgaven is – terecht –
streng. Elk half jaar moeten we laten
zien dat we het geld juist besteden.”
In 2012 kreeg Nederland in totaal 2,1
miljard euro aan Europees geld, een
stuk minder dan de 6 miljard aan con-
tributie die het ministerie van Finan-
ciën hanteert. Nederland ontvangt
vooral landbouw- en onderzoekssub-
sidies. Melkveebedrijf J.H.A. Kolkman
uit Deventer kreeg in 2012 bijvoor-
beeld 18.455 euro aan inkomenssteun
uit Brussel. En de Universiteit Twente
haalde een miljoen euro subsidie bin-
nen voor onderzoek naar de detectie
van reumatoïde artritis.
De Algemene Rekenkamer in Den

Haag is kritisch over EU-subsidies in
Nederland. Over EFRO-gelden stelt de
Rekenkamer in een recent rapport dat
onvoldoende kan worden aangetoond
of ze echt nut hebben, bijvoorbeeld of
ze groei opleveren.
Maar subsidies zijn maar een deel van
de optelsom. Nederland verdient ook,
en juist, op een andere manier aan Eu-
ropa: via de interne markt. Handelsbe-
lemmeringen zijn weggenomen en re-
gels voor bedrijven gelijkgetrokken. Bij
de miljarden die de extra handel ople-
vert, vallen de contributie en de subsi-
dies in het niet. Het Centraal Planbu-
reau (CPB) deed in 2009 onderzoek
naar het effect van de interne markt op
de Nederlandse economie. Een van de
onderzoekers, Arjan Lejour, zegt des-
gevraagd dat de effectennog steeds gel-
den. De interne markt levert handel,
investeringen en productiviteit op die
er zonder ‘E u ro p a’niet zouden zijn ge-
weest. Resultaat voor handelsland Ne-
derland: 4 tot 6,3 procent extra bbp per
jaar. Ofwel: tussen de 24 en 38 miljard
euro in 2012. Dat is zo’n vijf tot zes maal
de Nederlandse EU-afdracht (de Britse
regering kwam in 2011 in een studie tot
een soortgelijke conclusie voor het
Verenigd Koninkrijk).
Elke Nederlander betaalt per jaar 363
euro aan Europa. Hij krijgt daarvoor
minder subsidie terug: 127 euro. Maar
daar komt wel tussen de 1.400 en
2.300 euro handelswinst bovenop.

Euroscepsis in Nederland gaat vaak
over geld. Het huidige chagrijn over
Europa begon in de jaren 90 met de
kritiek van de VVD’ers Bolkestein en
Zalm op het vermeende teveel aan Ne-
derlandse EU-contributie. Die discus-
sie duurt nog voort.
Hoeveel betaalt Nederland aan de Eu-
ropese Unie en wat gebeurt er met dit
geld? De grafiek hiernaast gaat over
2012, het meest recente jaar waarover
voor de hele EU gegevens bestaan.
In 2012 maakte Den Haag ruim 6 mil-
jard euro over naar Brussel. Het komt
neer op 363 euro per Nederlander.
Over dit bedrag bestaat overigens on-
enigheid: de Europese Commissie
vindt dat Nederland onterecht de
geïnde douanegelden aan de Europe-
se buitengrens (Rotterdam!) meetelt
als afdracht. Volgens Brussel zijn dit
rechtstreekse EU-inkomsten. Zonder
die tolheffingen is de Nederlandse af-
dracht fors lager, zo’n 1,5 miljard.
Alle lidstaten betalen aan de EU, en al-
lemaal krijgen ze iets terug. Meer dan
90 procent van de Europese begro-
ting vloeit terug naar de lidstaten, in
de vorm van subsidies. Een euro van
nettobetaler Nederland komt vooral
in netto-ontvangende landen als Po-
len en Spanje terecht. Dat geld gaat
overigens niet geheel ‘ve rl o re n’: De
Poolse economie groeit hard, mede
door alle EU-miljarden, en de Neder-

landse export naar Polen groeit mee.
Het meeste EU-geld gaat nog altijd
naar landbouw, hoewel het belang
daarvan daalt, van 41 procent van de
begroting in 2012 naar 36 procent in
2020. Regionale ontwikkeling (we-
gen, banenprojecten) vormt daarna
de grootste post, gevolgd door innova-
tie, waar steeds meer geld heen gaat.
Vooral bij regionale projecten ver-
dwijnt soms geld in verkeerde zakken,
meldt het Europees anti-fraudebu-
reau OLAF. Een Bulgaars bouwbedrijf
streek in 2011 34 miljoen euro op voor
de bouw van een industrieel complex
(en moest dit terugbetalen).
De Europese Rekenkamer constateer-
de voor de EU-begroting van 2012 een
‘foutenpercent age’ van 4,8 procent.
Dit geld was niet ‘volgens de regels’
besteed. Schrikbarend? Het Neder-
landse lid van de Rekenkamer,
oud-Nationale ombudsman Alex
Brenninkmeijer, onderstreept dat het
in de meeste gevallen niet om fraude
gaat. „‘Foutenpercent age’ vind ik zelf
een ongelukkige term. Het gaat hier
bijvoorbeeld om openbare aanbeste-
dingen waarbij een tabel ontbreekt, of
om een project waarbij niet alle bon-
netjes zijn ingeleverd. Slechts bij een
fractie van die 4,8 procent hebben wij
het vermoeden dat het wellicht gaat
om fraude. We geven jaarlijks zo’n
tien zaken door aan OLAF.”
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