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Hoe zien de gewijzigde Europese begrotingsregels eruit?
H.M.J. Hofmans*
Naar aanleiding van de problemen in de eurozone hebben de regeringsleiders en
staatshoofden in 2010 besloten dat de budgettaire en economische coördinatie in de
Europese Unie moet worden verbeterd. Om hier invulling aan te geven zijn er de
afgelopen jaren op verschillende momenten concrete afspraken gemaakt, zoals het six
pack, het europluspact, en het stabiliteitsverdrag. De belangrijkste wijzigingen in de
budgettaire en economische coördinatie zijn: 1. een herziening van het Stabiliteits- en
Groeipact (SGP); 2. een richtlijn met minimumeisen voor begrotingsraamwerken; 3. een
macro-economische onevenwichtighedenprocedure; 4. het vastleggen van begrotingsevenwicht in nationale wetgeving; en 5. het aanpassen van de stemprocedures waardoor
het makkelijker is geworden om lidstaten een sanctie op te leggen. Dit artikel beschrijft
de gewijzigde Europese begrotingsregels.
Trefwoorden: Stabiliteits- en Groeipact, Europese Unie, begroting
1 Inleiding
Dit artikel beschrijft de Europese begrotingsregels die gelden als alle afspraken in
werking zijn getreden. Echter, sommige onderdelen van deze afspraken, namelijk het
stabiliteitsverdrag en het two pack, moeten nog worden goedgekeurd door nationale
parlementen en/of het Europese Parlement. In dit artikel wordt expliciet aangegeven als
bepaalde regels nog niet in werking zijn getreden.
De appendix en de literatuurlijst geven een overzicht van alle gemaakt afspraken van de
afgelopen jaren.
2 Basisbeginselen van het SGP
De Europese begrotingsregels zijn gebaseerd op drie eisen:
1. het tekort moet lager zijn dan 3 procent bbp;
2. de schuld moet lager zijn dan 60 procent bbp of in voldoende mate afnemen;
3. landen moeten een middellange-termijndoelstelling (Medium-Term Objective, MTO)
nastreven. Dit is een landenspecifiek structureel saldo dat lidstaten op de
middellange termijn moeten realiseren.
Het Stabiliteits- en Groeipact heeft een preventieve en een correctieve arm. Als landen
een tekort boven de 3%-grens hebben of een schuld boven de 60%-grens die niet in
voldoende mate afneemt, dan kunnen de Commissie en de Raad vaststellen dat er
sprake is van een buitensporig tekort. Landen met een buitensporig tekort moeten
voldoen aan de eisen in de correctieve arm van het SGP. De correctieve arm van het
SGP vereist dat landen binnen een bepaalde termijn het buitensporige tekort weer
herstellen.
Als landen geen buitensporig tekort hebben dan moeten zij voldoen aan de preventieve
arm van het SGP. De preventieve arm van het SGP vereist dat landen voldoen aan de
MTO en als dat niet het geval is, dat landen voldoen aan een afgesproken
aanpassingspad richting de MTO.
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3 Preventieve arm van het SGP
3.1 Middellange-termijndoelstelling
Om de drie jaar wordt er voor ieder land een MTO opgesteld. Deze MTO moet zorgen
voor: 1. een veiligheidsmarge ten opzichte van de 3%-grens en 2. het behoud van
houdbare
overheidsfinanciën
of
een
snelle
voortgang
richting
houdbare
overheidsfinanciën. De MTO houdt rekening met toekomstige vergrijzingslasten, de
economische groei en het initiële schuldniveau. Onderstaande formule wordt gebruikt
om de MTO voor een bepaald land te berekenen:

MTO  Saldoschuldstabiliserend ( 60% BBP )    Vergrijzingslasten  Bijtellingschuldreductie



  
(i )

( ii )

( iii )

De eerste term (i) geeft aan welk saldo ervoor zou zorgen dat de schuld stabiel blijft op
60 procent bbp en wordt berekend aan de hand van een langetermijnraming voor de
nominale economische groei. Als deze groeiraming bijvoorbeeld 4 procent is, dan is het
schuldstabiliserende tekort 2,4 procent bbp en als deze groeiraming 3 procent is, dan is
het schuldstabiliserende tekort 1,8 procent bbp.
De tweede term (ii) geeft aan wat de verwachte kosten van de vergrijzing zijn, zoals
uitgaven aan publieke pensioenen en gezondheidzorg (gebaseerd op de schattingen van
het Sustainability Report van de Europese Commissie), waarbij ook rekening wordt
gehouden met extra inkomsten uit directe belastingen die geheven worden op
pensioenen.
Er zijn voor deze term twee berekeningsmethoden vastgesteld. De eerste
berekeningsmethode is erop gericht om de volledige vergrijzingslasten voor de komende
dertig jaar te dekken. In dit geval krijgt de parameter α de waarde van 1 en worden de
vergrijzingslasten alleen voor de komende dertig jaar meegenomen in de formule. De
tweede berekeningsmethode houdt rekening met mogelijke hervormingen. Het is
immers mogelijk dat door hervormingen de kosten van de vergrijzing in de toekomst
kunnen worden opgevangen, bijvoorbeeld door een verhoging van de pensioenleeftijd of
het stimuleren van de arbeidsparticipatie. Er zal dan een kleinere noodzaak zijn om nu al
te sparen voor de kosten van de vergrijzing. Afgesproken is dat voor de parameter α een
waarde van 1/3 kan worden gekozen, maar dat dan rekening moet worden gehouden
met alle toekomstige vergrijzingslasten (dus niet alleen met de lasten in de komende
dertig jaar). Als landen de MTO consequent blijven halen, dan zullen zij dus een derde
van de vergrijzingslasten opvangen. Om in de toekomst de overheidsfinanciën houdbaar
te houden, moeten zij dus nog tweederde van de vergrijzingslasten opvangen door
hervormingen door te voeren. Er kunnen via deze twee berekeningsmethoden twee
verschillende MTO’s worden vastgesteld. Lidstaten mogen zelf kiezen welke doelstelling
zij nastreven. Nederland mag op dit moment kiezen uit een doelstelling van
-0,5 procent bbp (op basis van een α van 1/3) of +0,5 procent bbp (op basis van een
periode van dertig jaar). Binnenkort zullen de MTOs opnieuw vastgesteld moeten worden
en zal de MTO voor Nederland waarschijnlijk wijzigen.
De derde term (iii) geeft aan dat voor lidstaten met een schuld boven de 60 procent bbp
een ambitieuzere MTO geldt, zodat zij de schuld sneller afbouwen tot 60 procent bbp.
Landen die net de 60%-grens overschrijden krijgen een bijtelling van 0,2 procentpunt,
maar naarmate de schuld stijgt, loopt de bijtelling geleidelijk op. In 2009 werd de MTO
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voor het laatst vastgesteld. Italië had destijds de hoogste schuld
(105,8 procent bbp in 2008) en kreeg een bijtelling van 1,3 procentpunt.

in

de

EU

Ongeacht de uitkomst van deze formule mag de MTO voor eurolanden met een schuld
onder de 60%-grens maximaal een structureel tekort zijn van 1 procent bbp en voor
eurolanden met een schuld boven de 60%-grens maximaal een structureel tekort van
0,5 procent bbp.
Eurolanden met een schuld onder de 60%-grens moeten hun structurele saldo
verbeteren met gemiddeld 0,5 procentpunt per jaar wanneer ze de MTO nog niet hebben
bereikt. Landen met een schuld boven de 60%-grens dienen een grotere verbetering na
te streven dan gemiddeld 0,5 procentpunt per jaar. De verplichte verbetering van 0,5
procentpunt is een gemiddelde: er is afgesproken dat lidstaten in goede economische
tijden hun structurele begrotingssaldo met meer dan 0,5 procentpunt verbeteren en dat
in slechte tijden minder kan worden gedaan. Naast het feit dat het structurele saldo al
gecorrigeerd wordt voor schommelingen in de economische groei, is het dus mogelijk
om additioneel daaraan het structurele tekort minder te verbeteren als het conjunctureel
gezien tegen zit. Dit betekent dat er ruimte is om automatische stabilisatoren te laten
werken.
Bovendien is het afwijken van de MTO of het aanpassingspad richting de MTO
toegestaan in het geval van een grote economische neergang en in het geval van
exceptionele omstandigheden. Van een grote economische neergang is sprake als de
jaarlijkse bbp-groei negatief is of als het feitelijke bbp sterk achterblijft bij het potentiële
bbp door een aanhoudende periode van erg lage economische groei. Exceptionele
omstandigheden zijn gedefinieerd als ongewone omstandigheden buiten de invloedssfeer
van het land die een grote impact hebben op de overheidsfinanciën van het land. Een
voorwaarde
hierbij
is
wel
dat
deze
tijdelijke
afwijking
niet
leidt
tot
houdbaarheidsproblemen op de middellange termijn.
Het toepassen van de preventieve arm van het SGP belet landen dus in principe niet om
anticyclisch begrotingsbeleid te voeren.
Er wordt ook rekening gehouden met hervormingen. Tijdelijk afwijken van de MTO of het
aanpassingspad richting de MTO is namelijk mogelijk als deze afwijking veroorzaakt
wordt doordat lidstaten structurele hervormingen doorvoeren die gericht zijn op
verbetering van de langetermijn-houdbaarheid. Wel is het dan verplicht dat landen
binnen vier jaar na deze hervorming weer de MTO halen. Bovendien kan als een land
grote hervormingen heeft doorgevoerd, waardoor de vergrijzingslasten substantieel zijn
gedaald, de MTO tussentijds worden versoepeld.
Beoogd wordt dat op 1 januari 2013 het stabiliteitsverdrag in werking gaat treden. Dit
verdrag bevat de verplichting om de middellangetermijn-doelstelling vast te leggen in
nationale wetgeving. Als landen afwijken van de MTO of het aanpassingspad richting de
MTO, zal een automatisch correctiemechanisme in werking moeten treden, behalve als
er sprake is van een grote economische neergang of exceptionele omstandigheden. De
Commissie zal op een later moment ‘principes’ publiceren om richting te geven aan dit
correctiemechanisme.
3.2 Uitgaveregel
Het meten van het structurele saldo is erg lastig. Daarom wordt er in de preventieve
arm van het SGP niet alleen gekeken naar het structurele saldo, maar ook naar hoe de
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ontwikkeling van de uitgaven zich verhoudt tot inkomstenmaatregelen. Er is de volgende
uitgaveregel afgesproken:
- Als een lidstaat de MTO heeft gehaald, dan mogen de uitgaven niet sneller stijgen
dan de potentiële economische groei op de middellange termijn, tenzij de lidstaat
discretionaire inkomstenmaatregelen neemt om deze extra uitgaven te compenseren.
- Als een lidstaat de MTO niet heeft gehaald, dan moeten de uitgaven minder snel
stijgen dan de potentiële economische groei op de middellange termijn, tenzij de
lidstaat discretionaire inkomstenmaatregelen neemt om deze extra uitgaven te
compenseren.
- Als een lidstaat een discretionaire maatregel neemt die tot lagere belastinginkomsten
leidt, dan zijn compenserende bezuinigingen op de uitgaven nodig of compenserende
maatregelen die de belastinginkomsten verhogen.
De uitgaveregel zorgt ervoor dat landen conjuncturele inkomstenmeevallers niet kunnen
inzetten om de uitgaven structureel te verhogen. Om automatische stabilisatie mogelijk
te maken wordt rekening gehouden met niet-discretionaire fluctuaties in de uitgaven aan
werkloosheidsuitkeringen. Daarnaast wordt er rekening gehouden met niet-discretionaire
extra belastingontvangsten die vastliggen in nationale wetgeving. Dit is bijvoorbeeld
relevant voor Nederland vanwege de omkeerregel voor pensioenen. Nederland zal in de
toekomst vanwege de vergrijzing de collectieve uitgaven harder zien stijgen dan het
bbp. Er zijn echter ook extra inkomsten, omdat gepensioneerden belasting betalen over
hun pensioen. Deze inkomsten zijn niet-discretionair, maar mogen volgens de
uitgaveregel dus wel worden gebruikt om (een deel van) de vergrijzingsslasen te
dekken.
Van de uitgaveregel mag ook afgeweken worden in het geval van een grote economische
neergang of bij exceptionele omstandigheden.
3.3 Wat gebeurt er als landen zich niet houden aan de eisen uit de preventieve arm?
Figuur 1 geeft een overzicht van de stappen die genomen worden als landen zich niet
houden aan de eisen in de preventieve arm van het SGP.
Wanneer een lidstaat significant is afgeweken van het aanpassingspad richting de MTO,
moet de Commissie de lidstaat een waarschuwing geven. Deze afwijking kan
geconstateerd worden naar aanleiding van het niet voldoen aan de uitgaveregel en/of
aan de hand van het niet voldoende verbeteren van het structurele saldo.
Een significante afwijking is gedefinieerd als:
- Een afwijking ten opzichte van het verplichte aanpassingspad richting de MTO van
minstens 0,5 procentpunt in één jaar of gemiddeld minstens 0,25 procentpunt in
twee jaar.
- Een afwijking ten opzichte van de uitgaveregel van minstens 0,5 procentpunt in één
jaar of gemiddeld minstens 0,25 procentpunt in twee jaar. Deze afwijking van de
uitgaveregel zal niet gezien worden als significant als de lidstaat in kwestie wel
ruimschoots de MTO haalt.
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Binnen een maand na de waarschuwing zal de Raad met een gekwalificeerde
meerderheid (qualified majority voting, QMV)1 aanbevelingen aan de lidstaat doen, met
hierin een deadline waarbinnen de lidstaat actie moet ondernemen. Dit gebeurt op
aanbeveling van de Commissie. Deze deadline is maximaal 5 maanden. De deadline kan
verkort worden tot 3 maanden als de Commissie van mening is dat de situatie zeer
ernstig is en directe actie vereist.
Na afloop van deze periode moet de Raad, op aanbeveling van de Commissie,
beoordelen of de lidstaat voldoende corrigerende maatregelen heeft aangekondigd. Als
dat niet het geval is, stelt de Raad met een gekwalificeerde meerderheid vast dat er
sprake is van ineffectieve actie.
Figuur 1. Stappen in de preventieve arm van het SGP

Wel effectieve
actie. Geen
rentedragend
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actie. Raad legt
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Bij het vaststellen van een gekwalificeerde meerderheid wordt gekeken naar het stemgewicht
(73,91 procent van het totaal), het aantal lidstaten (tweederde van het totaal), en het
inwonertal (62 procent van het totaal).
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Indien de Raad constateert dat een lidstaat geen effectieve actie heeft ondernomen, zal
de Commissie binnen 20 dagen een aanbeveling aan de Raad doen voor het opleggen
van een rentedragend deposito (van 0,2 procent bbp). Deze zal worden geacht te zijn
aangenomen door de Raad, tenzij de Raad binnen 10 dagen de aanbeveling met
gekwalificeerde meerderheid verwerpt. Dit betekent dat de stemprocedure in feite is
omgedraaid: in het verleden konden sancties op basis van het SGP alleen opgelegd
worden als een gekwalificeerde meerderheid hier voorstander van was, maar nu is er
slechts een gekwalificeerde minderheid nodig om de lidstaat een sanctie op te leggen.
Alleen eurolanden kunnen een sanctie krijgen op basis van de preventieve arm van het
SGP en alleen eurolanden mogen meestemmen over het opleggen van deze sanctie. De
stem van de lidstaat in kwestie zal niet meegewogen worden.
Als de Commissie vindt dat een lidstaat geen effectieve actie heeft ondernomen, maar
de Raad besluit dat er wel effectieve actie is ondernomen, dan kan de Commissie tegen
dit besluit in beroep gaan. De Commissie kan binnen één maand nogmaals een
aanbeveling aan de Raad voorleggen waarin staat dat er geen effectieve actie is
ondernomen. De Raad moet dan met omgekeerde gewone meerderheid beslissen of een
lidstaat effectieve actie heeft ondernomen. Indien de Raad dan alsnog besluit dat de
lidstaat dit niet heeft gedaan, dan kan de Raad een rentedragend deposito opleggen.
Het deposito dient geplaatst te worden bij de Commissie en de rentevergoeding op het
deposito zal bepaald worden op basis van het kredietwaardigheid van de Commissie. Als
de lidstaat weer voldoet aan de eisen zal het deposito teruggestort worden.
4 Correctieve arm van het SGP
4.1 Tekort moet lager zijn dan 3 procent bbp
Er is sprake van een buitensporig tekort als het feitelijke tekort groter is dan
3 procent bbp of als een lidstaat een tekort begroot dat groter is dan 3 procent bbp. In
dat geval zal de Commissie een buitensporigtekortprocedure starten.
Afwijkingen van deze referentiewaarde zijn alleen toegestaan, indien er op dat moment
sprake is van de volgende drie omstandigheden:
1. de afwijking van de referentiewaarde is tijdelijk, en
2. het saldo heeft een waarde bereikt die in de buurt komt van de referentiewaarde, en
3. er sprake is van exceptionele omstandigheden of een grote economische neergang.
Exceptionele omstandigheden en een grote economische neergang zijn in de correctieve
arm van het SGP op dezelfde wijze gedefinieerd als in de preventieve arm van het SGP.
Tijdelijk houdt in dat de ramingen van de Commissie moeten aantonen dat het tekort
weer onder de 3%-grens uitkomt, zodra de exceptionele omstandigheid of de grote
economische neergang voorbij zijn. Dichtbij de referentiewaarde is niet gedefinieerd in
het SGP, maar tot dusver is daarvoor in de praktijk een tekort van maximaal
3,5 procent bbp aangehouden.
4.2 Schuld moet lager zijn dan 60 procent bbp of in voldoende mate afnemen
Er is ook sprake van een buitensporig tekort als een lidstaat een schuld boven de
60 procent bbp heeft die niet in voldoende mate afneemt. De zogenoemde
schuldbenchmark bepaalt wat in voldoende mate afnemend is.
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De schuldbenchmark geeft aan dat de overschrijding van de 60%-grens gemiddeld met
1/20 deel per jaar moet afnemen. Als een land een schuld heeft van 100 procent bbp,
moet de schuld dus gemiddeld met twee procentpunt afnemen. Dit is een asymptotische
regel. Als een land zich houdt aan de schuldbenchmark, zal ieder jaar de
schuldbenchmark kleiner worden, omdat het verschil ten opzichte van de 60%-grens is
afgenomen. Een voordeel hiervan is dat landen met een hoge schuld in principe meer
moeten doen. Het asymptotische karakter van de schuldbenchmark betekent overigens
niet per definitie dat landen nooit onder de 60%-grens uit zullen komen. Voor alle
landen zullen immers ook de eisen voor tekortreductie uit de preventie en correctieve
arm van het Stabiliteits- en Groeipact gelden.
Bij het monitoren van de schuldbenchmark wordt gekeken naar een periode van drie
jaar, waarin gemiddeld genomen moet worden voldaan aan de benchmark. Het is dus
niet zo dat jaar in jaar uit precies moet worden voldaan aan de schuldbenchmark. Voor
de invoering van de schuldbenchmark is een overgangsperiode afgesproken. Pas na het
stopzetten van de huidige buitensporigtekortprocedures moeten landen convergeren
richting de schuldbenchmark. Hiervoor krijgen ze een periode van drie jaar. Landen
hoeven dus niet meteen volledig te voldoen aan de schuldbenchmark.
4.3 Wat gebeurt er als landen zich niet houden aan de correctieve arm van het SGP?
Figuur 2 geeft een overzicht van de stappen die genomen worden als landen zich niet
houden aan de eisen in de correctieve arm van het SGP.
Als een lidstaat niet voldoet aan de 3%-grens of de schuldbenchmark, stelt de
Commissie een advies op aan de Raad, waarin aangegeven wordt of de Commissie dit
een buitensporig tekort vindt. Hierbij bekijkt de Commissie dus of het tekort tijdelijk is,
dicht bij de referentiewaarde ligt, en veroorzaakt wordt door exceptionele
omstandigheden of een grote economische neergang. Hierbij houdt de Commissie ook
rekening met relevante factoren, bijvoorbeeld of bijdragen aan de Europese
noodfaciliteiten van doorslaggevend belang zijn geweest bij het passeren van de 3%grens.
Als de Raad vervolgens besluit dat er sprake is van een buitensporig tekort, dan krijgt de
desbetreffende lidstaat aanbevelingen van de Raad waarin wordt aangegeven hoe dit
buitensporige tekort weggewerkt kan worden en waarin een deadline voor het corrigeren
van het buitensporige tekort wordt genoemd. Ook kan de Raad meteen een renteloos
deposito opleggen als de Commissie van oordeel is dat er sprake is van een grote
afwijking van de eisen in het SGP. De Raad zal dit ook doen als de lidstaat in kwestie al
een rentedragend deposito heeft uitstaan in het kader van de preventieve arm van het
SGP.
Indien de Raad besluit dat er sprake is van een buitensporig tekort dient het tekort
normaalgesproken binnen één jaar na de vaststelling van het buitensporige tekort te
worden gecorrigeerd. De Raad kan de lidstaat echter op voorhand een langere deadline
geven in het geval van speciale omstandigheden. In 2009 is bij het vaststellen van de
deadlines hier gebruik van gemaakt. Met het oog op de grote budgettaire gevolgen van
de financiële crisis kregen landen meer tijd om te voldoen aan de eisen van het SGP.
Voor Nederland is bijvoorbeeld de deadline op 2013 vastgesteld, in plaats van 2010
zoals onder normale omstandigheden zou zijn gebeurd.
Zes maanden na het vaststellen van de aanbevelingen bekijkt de Commissie of een
lidstaat voldoende maatregelen heeft aangekondigd naar aanleiding van de
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aanbevelingen. Daarna zal de Commissie zolang de procedure loopt ook regelmatig
bekijken of een lidstaat voldoende blijft doen. Op advies van de Commissie kan de Raad
vaststellen dat een lidstaat ineffectieve actie heeft ondernomen. Dit vormt voor
eurolanden de opmaat naar een boete van, in de regel, 0,2 procent bbp en nieuwe
(strengere) aanbevelingen. Voor niet-eurolanden kunnen op dit moment alleen de
betalingen uit de Europese Cohesiefondsen worden opgeschort als de Raad vaststelt dat
zij geen effectieve actie hebben ondernomen (bij het vaststellen van de nieuwe Europese
meerjarenbegroting 2013-2020 wordt deze mogelijkheid waarschijnlijk ook gecreëerd
voor sommige andere EU-fondsen, zoals structuurfondsen). Als de lidstaat vervolgens
nog langer in gebreke blijft, ook na de nieuwe aanbevelingen, kunnen er meer
(financiële) sancties volgen.
Figuur 2. Stappen in de correctieve arm van het SGP
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een renteloos deposito
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Wat opvalt in Figuur 2 is dat de Raad een andere stemprocedure hanteert voor landen
waarbij het tekort boven de 3%-grens ligt, dan voor landen die niet voldoen aan de
schuldbenchmark maar wel voldoen aan de 3%-grens. Het stabiliteitsverdrag waarvan
de ambitie is dat deze op 1 januari 2013 in werking treedt, voorziet er namelijk in dat de
Raad alle stappen in buitensporigtekortprocedures die opgestart zijn naar aanleiding van
een te hoog tekort zal nemen met omgekeerde gekwalificeerde meerderheid. Voor
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buitensporigtekortprocedures naar aanleiding van een schuldontwikkeling die niet in lijn
is met de schuldbenchmark zal de Raad alleen de sancties zelf opleggen met
omgekeerde gekwalificeerde meerderheid. De stappen die hieraan voorafgaan, zoals het
vaststellen van effectieve actie en het geven van aanbevelingen, zullen worden genomen
met gewone gekwalificeerde meerderheid. Hierbij is van belang dat bij procedures tegen
eurolanden, alleen de andere eurolanden mogen stemmen over de te nemen stappen en
sancties. De overige EU-landen en de lidstaat in kwestie zijn dus uitgesloten van de
stemming.
Het is overigens ook mogelijk om de deadline voor de correctie van het buitensporige
tekort uit te stellen, als:
- Er sprake is van een onverwachte ongunstige economische gebeurtenis met een
ernstige negatieve weerslag op de overheidsfinanciën. Concreet wordt hierbij gekeken
of de economische groei van het land in kwestie veel lager uitkomt dan geraamd
werd op het moment dat de aanbevelingen door de Raad werden geformuleerd.
- Er sprake is van een grote economische neergang in het eurogebied of de EU als
geheel.
In
de
context
van
het
uitstellen
van
de
deadline
worden
deze
uitzonderingsmogelijkheden in het SGP niet nader gekwantificeerd. Er is dus ruimte voor
flexibiliteit als de economische situatie verslechtert. Of dit het geval is, wordt door de
Commissie bepaald: alleen als de Commissie dat voorstelt, kan de Raad de deadline
herzien.
Als een lidstaat het buitensporige tekort heeft hersteld, wordt de procedure stopgezet
(de zogenoemde abrogatie). De Commissie zal hiertoe een voorstel doen aan de Raad.
Hierbij bekijkt de Commissie of het gerealiseerde tekort en de gerealiseerde schuld in
lijn zijn met de aanbevelingen van de Raad. Ook zal de Commissie bekijken of dit op een
permanente manier is gebeurd. Het is dus niet toegestaan om alleen via tijdelijke
maatregelen te voldoen aan de aanbevelingen. Voor een land met 2013 als deadline
betekent dit in de praktijk dat de Commissie begin 2014 zal beoordelen of de lidstaat
heeft voldaan aan de aanbevelingen. Daarbij maakt de Commissie gebruik van de
notificatiecijfers van Eurostat voor het tekort en de schuld in 2013. Om te beoordelen of
op een permanente wijze is voldaan aan de aanbevelingen zal de Commissie ook kijken
naar het structurele saldo voor 2013 en de ramingen voor het feitelijke tekort in 2014 en
2015. Hiervoor zal de Commissie de eigen cijfers uit het voorjaar van 2014 gebruiken
(de Spring Forecast).
Bij het stopzetten van de procedure mag er alleen afgeweken worden van de 3%-grens
door landen met een schuld onder de 60%-grens die overstappen van een omslagstelsel
naar een kapitaalgedekt pensioenstelsel. De kosten voor deze overstap worden dan
tijdelijk meegenomen. In Polen is dat bijvoorbeeld het geval. Polen heeft een deadline
2012, maar stuurt aan op een tekort van 3,3 procent BBP omdat in 2012 de kosten van
de pensioenhervorming ongeveer 0,6 procentpunt zijn. Met andere hervormingen wordt
geen rekening gehouden.
5 Monitoring
Er zijn twee belangrijke meetmomenten waarop de Commissie en de Raad kijken of
lidstaten voldoen aan de Europese begrotingsregels, namelijk in het voorjaar voordat
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lidstaten de nationale begrotingen voor het komende jaar bij de nationale parlementen
indienen (het zogenoemde Europese semester) en in het najaar nadat de lidstaten de
nationale begrotingen bij de nationale parlementen hebben ingediend. Voor eurolanden
met een buitensporig tekort gelden ook nog additionele informatieverplichtingen (zie
appendix). De monitoring in het najaar en de additionele informatieverplichtingen voor
eurolanden zijn onderdeel van het two pack, dat nog in werking moet treden.
5.1 Stabiliteits- en convergentieprogramma indienen in april
Eurolanden moeten ieder jaar in april een stabiliteitsprogramma indienen. Landen die
niet de euro hebben ingevoerd moeten een convergentieprogramma indienen, waarin zij
tevens in moeten gaan op wisselkoersontwikkelingen. Hierin moeten lidstaten op
hoofdlijnen aangeven wat de budgettaire plannen zijn voor het komende jaar en de twee
jaren daarna. Als lidstaten hun MTO nog niet hebben bereikt, is het de bedoeling dat zij
in hun programma een concreet aanpassingspad opnemen. Als landen een buitensporig
tekort hebben, moeten zij in het programma ook aangeven hoe zij zullen gaan voldoen
aan de aanbevelingen van de Raad.
Op basis van de stabiliteits- en convergentieprogramma’s zullen de Commissie en de
Raad een opinie opstellen. Deze opinie is in feite een advies van de Commissie en de
Raad voor de komende begroting. De opinie kan bijvoorbeeld aangeven dat een land een
ambitieuzer saldopad moet nastreven dan voorzien is in het programma of dat een land
in de komende begroting meer maatregelen moet presenteren om het in het programma
beoogde saldo te bereiken. Overigens kan de Raad een lidstaat ook vragen om het
programma zelf aan te passen als de Raad ontevreden is over de doelstellingen en de
inhoud van het programma.
5.2 Concept-begrotingsplannen indienen in oktober
Uiterlijk op 15 oktober moeten eurolanden de begrotingsplannen opsturen naar de
Commissie en de Eurogroep. Hierin zal het euroland moeten laten zien hoe de opinie van
de Commissie en de Raad naar aanleiding van het stabiliteitsprogramma is verwerkt in
de nationale begroting. De lidstaat moet onder andere aangeven welk begrotingssaldo
het komende jaar wordt nagestreefd en een kwantificering geven van de maatregelen
die zullen worden genomen om dit beoogde saldo te bereiken.
Als de Commissie van mening is dat de begrotingsplannen van een land sterk afwijken
van de eisen van het SGP, zal de Commissie uiterlijk eind oktober een opinie aannemen
waarin het euroland in kwestie verzocht wordt om de begrotingsplannen aan te passen.
Indien eurolanden geen gehoor geven aan dit verzoek van de Commissie, volgen geen
(nieuwe) sanctiemogelijkheden. Uiteraard kan de Commissie wel vervolgstappen tegen
het euroland in kwestie voorstellen als uit de begrotingsplannen blijkt dat een
vervolgstap in de preventieve of correctieve arm van het SGP gerechtvaardigd is.
De Eurogroep (de ministers van Financiën van de eurozone) zal de opinies van de
Commissie bespreken. De resultaten van deze bespreking in de Eurogroep zullen
openbaar worden gemaakt. Als het nationale parlement hiertoe verzoekt, zal de
Commissie de opinie toelichten in het parlement.
Bij het opstellen van het stabiliteitsprogramma en de begroting moeten eurolanden
gebruikmaken van onafhankelijk opgestelde macro-economische ramingen of macroeconomische ramingen die onderschreven worden door een onafhankelijke instantie.
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6 Conclusie
De Europese begrotingsregels zijn de afgelopen jaren flink aangescherpt via een
stapeling van verschillende afspraken, verordeningen, en verdragen. De appendix geeft
een overzicht van hoe deze documenten leiden tot strengere begrotingsregels. In de
nieuwe regels is er onder andere meer aandacht voor de middellangetermijn-doelstelling
en de schuld. Bovendien is de afdwingbaarheid van de budgettaire regels vergroot. De
nieuwe regels beperken immers de mogelijkheden om af te wijken van de voorstellen en
aanbevelingen van de Commissie. De Commissie heeft hierdoor een onafhankelijkere rol
gekregen. Wel blijft er ruimte bestaan om onder sommige omstandigheden de regels
flexibel toe te passen.
Heleen Hofmans
* Ministerie van Financiën. Dit artikel is op persoonlijke titel geschreven.

Appendix: Documenten met betrekking tot de nieuwe afspraken over budgettaire en
economische coördinatie
Six pack (voorstellen uit september 2010, in werking sinds december 2011)
Het six pack omvat vijf verordeningen (die direct van toepassing zijn in nationale wetgeving) en
één richtlijn (die eerst omgezet moet worden in nationale wetgeving).

Twee verordeningen zijn amendementen op de twee oude verordeningen van het SGP, die de
preventieve arm en de correctieve arm van het SGP vormen. De belangrijkste wijzigingen in
deze verordening zijn de toevoeging van de uitgaveregel in de preventieve arm van het SGP en
de schuldbenchmark in de correctieve arm van het SGP. Bovendien krijgt de Commissie
(eventueel samen met de ECB) de mogelijkheid om toezichtsmissies uit te voeren naar een
lidstaat.

Een verordening met nieuwe sancties die opgelegd kunnen worden aan eurolanden die niet
voldoen aan de eisen in het SGP. Deze nieuwe sancties kunnen op een vroeg moment worden
opgelegd, zoals een rentedragend deposito voor landen die zich niet houden aan de eisen van
de preventieve arm van het SGP, en worden bovendien door de Raad opgelegd met
omgekeerde gekwalificeerde meerderheid. Bovendien kunnen landen een boete opgelegd
krijgen als ze statistieken manipuleren. De boetes zullen ten goede komen aan het Europese
Stabiliteitsmechanisme (ESM).

Een richtlijn met eisen aan nationale begrotingsraamwerken. Deze richtlijn stelt eisen aan
bijvoorbeeld de macro-economische veronderstellingen die ten grondslag liggen aan de
begroting, begrotingsregels voor alle lagen van de overheid en de dataverstrekking van het
Rijk en de decentrale overheden. Bovendien stelt deze richtlijn een meerjarenraamwerk voor
de begroting verplicht (minstens drie jaar).

Twee verordeningen vormen de macro-economische onevenwichtighedenprocedure en het
sanctiemechanisme horende bij deze nieuwe procedure. In de onevenwichtighedenprocedure
kijkt de Commissie op basis van een scorebord of landen mogelijk onevenwichtigheden hebben.
Dit scorebord bevat indicatoren voor bijvoorbeeld de private schuld, het saldo op de lopende
rekening, de arbeidskosten per eenheid product enz. Als deze indicatoren wijzen op mogelijke
onevenwichtigheden in een lidstaat, voert de Commissie een diepteonderzoek uit, waarna
aanbevelingen kunnen volgen. Als een lidstaat vervolgens te weinig actie onderneemt naar
aanleiding van deze aanbevelingen, kan een boete worden opgelegd met omgekeerde
gekwalificeerde meerderheid (die ook ten goede komt aan het ESM). De Commissie kan ook
naar landen met onevenwichtigheden een toezichtsmissie uitvoeren.
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Op meerdere plekken in de vijf verordeningen staat de economische dialoog met het Europese
Parlement (EP) genoemd. Het EP zal de budgettaire en economische coördinatie door de Raad
volgen en kan daartoe de voorzitters van de Raad van Ministers, de Commissie, de Eurogroep, en
de Europese Raad uitnodigen voor een gesprek. Ook mag een lidstaat in het Europese Parlement
een toelichting komen geven op het gevoerde beleid.
Europluspact (afgesproken in maart 2011)
De regeringsleiders van de eurolanden en Bulgarije, Denemarken, Letland, Litouwen, Polen en
Roemenië hebben het europluspact afgesloten (ook wel concurrentiepact genoemd). Het doel van
dit pact is het vergroten van de concurrentiekracht, de werkgelegenheid, de houdbaarheid van de
overheidsfinanciën, en de financiële stabiliteit.
Het is de bedoeling dat de regeringsleiders van deze landen ieder jaar prioriteiten afspreken die
nodig zijn om convergentie en concurrentiekracht te bevorderen. Landen mogen zelf bepalen hoe
ze invulling gaan geven aan deze prioriteiten, maar de regeringsleiders zullen op basis van een
rapport van de Commissie de voortgang monitoren en lidstaten worden geacht op basis van deze
prioriteiten nationale doelstellingen te formuleren. De Commissie zal in dit rapport aan de hand
van een aantal indicatoren analyseren hoe landen scoren ten aanzien van de doelen, waarbij
gekeken wordt naar de ‘best performers’ en andere belangrijke handelspartners buiten de EU. Als
blijkt uit deze monitoring dat landen grote problemen hebben, dan moeten deze landen binnen
een bepaalde tijdspanne maatregelen nemen.
Het europluspact benadrukt dat lidstaten zelf mogen bepalen op welke wijze ze invulling geven
aan de afspraken, maar doet wel enkele concrete suggesties zoals het openstellen van
beschermde economische sectoren, het herzien van instituties met betrekking tot de loonvorming
zodat loonontwikkelingen aansluiten bij productiviteitsontwikkelingen, het stimuleren van R&D, het
promoten van een goedfunctionerende arbeidsmarkt (flexicurity), het zorgen voor een
belastingsysteem dat de arbeidsparticipatie stimuleert, het aanpassen van de pensioenen aan
demografische veranderingen, het beperken van VUT-regelingen enz.
Tevens hebben de deelnemende landen in het europluspact afgesproken om de Europese
begrotingsregels op te nemen in nationale wetgeving en nationale wetgeving voor het ordentelijk
afwikkelen van banken die in problemen verkeren (zoals het verplicht overdragen van bepaalde
bedrijfsactiviteiten) op te stellen.
Werkmethoden van de Europese Commissie (aangepast in oktober 2011)
De werkmethoden van de Commissie zijn aangepast om de Commissaris die verantwoordelijk is
voor het budgettaire toezicht (de Commissaris voor economische en monetaire zaken en de euro,
op dit moment Olli Rehn) een onafhankelijkere positie te geven ten opzichte van de andere
Commissarissen. Dit wordt onder meer gerealiseerd door de benoeming van Commissaris Rehn als
vice-president van de Commissie. Bovendien heeft Commissaris Rehn een grotere
handelingsvrijheid gekregen doordat de besluitvorming over het budgettaire toezicht binnen de
Commissie zo is aangepast, dat andere Commissarissen minder mogelijkheden hebben om de
voorstellen en aanbevelingen van Commissaris Rehn te beïnvloeden.
Daarnaast wordt er een ‘hoofd-economisch-analist’ aangesteld. Deze analist heeft tot taak vanuit
een onafhankelijke positie de analytische basis van voorgenomen besluiten van de Commissaris te
verifiëren en na te gaan of de regels consistent worden toegepast. Organisatorisch gezien zal de
hoofd-economisch-analist aangesteld worden binnen het directoraat-generaal voor economische
en financiële zaken (DG ECFIN), maar deze positie is onafhankelijk en de analist hoeft dan ook
geen verantwoordelijkheid af te leggen aan de Commissaris die verantwoordelijk is voor DG ECFIN
(Olli Rehn) of aan andere Commissarissen.
Verdrag inzake stabiliteit, bestuur, en coördinatie in de Economische en Monetaire Unie (verdrag
ondertekent in maart 2012, in werking na ratificatie, beoogd vanaf januari 2013)
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Alle EU-landen, behalve het VK en Tsjechië, hebben een stabiliteitsverdrag ondertekend. Het
stabiliteitsverdrag voorziet niet zozeer in nieuwe Europese afspraken, maar zorgt ervoor dat
bestaande Europese afspraken beter afdwingbaar worden. De twee belangrijkste afspraken in het
stabiliteitsverdrag zijn namelijk:

De verplichting om de middellangetermijn-doelstelling vast te leggen in nationale wetgeving.
Deze verplichting is in lijn met de eisen uit het SGP. In het europluspact is bovendien al eerder
de politieke afspraak gemaakt om de Europese begrotingsregels vast te leggen in nationale
wetgeving. Het stabiliteitsverdrag voorziet in een rol voor de Commissie en, indien
noodzakelijk, het Europese Hof om te verifiëren of lidstaten op een afdoende manier voor de
nationale wettelijke omzetting hebben gezorgd.

Alle stappen in de buitensporigtekortprocedure voor eurolanden met een tekort boven de 3%grens zullen met omgekeerde gekwalificeerde meerderheid worden genomen. Het six pack
voorzag er alleen in dat het opleggen van de uiteindelijke sanctie met omgekeerde
gekwalificeerde meerderheid zal plaatsvinden. Door het stabiliteitsverdrag zullen voor
eurolanden met een tekort boven de 3%-grens ook alle andere stappen in de correctieve arm
van het SGP, die eerst doorlopen moeten worden voordat de Commissie met een
sanctievoorstel kan komen (bijvoorbeeld het vaststellen van ineffectieve actie), met deze
omgekeerde stemprocedure worden genomen.
Het stabiliteitsverdrag moet nog geratificeerd worden. De inwerkingtreding is beoogd op 1 januari
2013.
Two pack (voorstellen uit november 2011, in werking na akkoord met EP, waarschijnlijk rond de
zomer)
Het two pack bestaat uit twee verordeningen.
De eerste verordening zorgt voor meer monitoring van de begrotingen van eurolanden, zoals de
verplichting om in oktober begrotingsplannen te presenteren aan de Commissie en de andere
eurolanden en de mogelijkheid van de Commissie om een wijziging in deze plannen voor te
stellen. Daarnaast stelt deze verordening eurolanden in de buitensporigtekortprocedure onder
strenger toezicht. Zo moeten eurolanden met een buitensporig tekort iedere zes maanden (en
iedere drie maanden als de Raad al een keer heeft vastgesteld dat de lidstaat onvoldoende
corrigerende maatregelen heeft aangekondigd (ineffectieve actie) heeft ondernomen) een rapport
indienen over de uitvoering van de begroting voor alle onderdelen van de overheid. Daarnaast
moeten in vervolg eurolanden waarvoor een buitensporig tekort wordt vastgesteld een ‘economic
partnership programme’ presenteren. Dit programma moet een beschrijving geven van de
structurele hervormingen die ervoor zorgen dat het land in kwestie het buitensporige tekort
duurzaam wegwerkt.
De tweede verordening legt het toezicht op eurolanden met een steunprogramma vast. Voordat er
financiële steun zal worden toegekend, zal er een schuldhoudbaarheidsanalyse worden uitgevoerd.
Daarnaast zal het land moeten voldoen aan de eisen uit een macro-economisch
aanpassingsprogramma en zullen er regelmatig toezichtsmissies plaatsvinden naar het land. Ook
zal het land verplicht worden om informatie te verstrekken over de financiële sector aan de
Europese financiële toezichtautoriteiten (European Supervisory Authorities en de European
Systemic Risk Board, ESA’s en ESRB) alsmede stresstesten uit te voeren onder toezicht van de
ESA’s. Nadat het programma is afgelopen, maar de lening nog niet is terugbetaald, zal de lidstaat
onder strenger toezicht blijven staan, wat inhoudt dat de toezichtsmissies zullen worden
gecontinueerd. Ook zal deze lidstaat de informatie die de Commissie vraagt, moet blijven
verstrekken. Tevens geeft deze verordening de Commissie de mogelijkheid om eurolanden met
grote problemen qua financiële stabiliteit, maar zonder een steunprogramma, onder versterkt
toezicht te plaatsen.
Er moet nog een akkoord tussen het EP en de Raad komen over het two pack. Beoogd wordt dat
deze twee voorstellen rond de zomer in werking zullen treden.
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policies
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surveillance and coordination of economic policies
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economic policies
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No 1467/97 on speeding up and clarifying the implementation of the excessive deficit
procedure
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procedure
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Regulation (EU) No 1176/2011 of the European Parliament and of the Council of 16
November 2011 on the prevention and correction of macroeconomic imbalances
Regulation (EU) No 1174/2011 of the European Parliament and of the Council of 16
November 2011 on enforcement measures to correct excessive macroeconomic
imbalances in the euro area
Stabiliteitsverdrag:
Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union
Europluspact:
The Euro Plus Pact: Stronger Economic Policy Coordination for Competitiveness and
Convergence
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Two pack:
Draft regulation of the European Parliament and of the Council on common provisions for
monitoring and assessing draft budgetary plans and ensuring the correction of
excessive deficit of the Member States in the euro area
Draft regulation of the European Parliament and of the Council on the strengthening of
economic and budgetary surveillance of Member States experiencing or threatened
with serious difficulties with respect to their financial stability in the euro area
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