
Inleiding: voordelen van handel en 
samenwerking  
Onderlinge afhankelijkheid en voordelen van handel  
Reminder: economie bestudeert hoe een maatschappij goederen en diensten produceert en verdeelt 

om de noden en behoeften van leden te lenigen met schaarse middelen. 

Hoe voldoen we onze noden en behoeften in een geglobaliseerde economie?  

 We kunnen economisch zelfvoorzienend en onafhankelijk zijn.  

 We kunnen specialiseren en handel drijven met anderen, wat leidt tot onderlinge 

economische afhankelijkheid 

o Individuen en landen doen beroep op gespecialiseerde productie en handel als een 

manier om problemen veroorzaakt door schaarste op te lossen  

Waarom is onderlinge afhankelijkheid de norm? Mensen zijn beter af als ze specialiseren en handel 

drijven. 

Wat bepaalt het patroon van productie en handel? Productie-en handelspatronen weerspiegelen 

verschillen in opportuniteitskosten.  

Handel en specialisatie 
 zonder handel zou ik zelfvoorzienend moeten zijn 

 zonder handel is specialisatie onmogelijk: ik kan specialiseren in economisch onderzoek 

omdat ik mijn kennis kan ruilen voor voedsel, kledij en onderdak 

 specialisatie verhoogt totale kennis, wat op zijn beurt productiviteit verhoogt 

 omdat handel specialisatie mogelijk maakt: productie van meer/betere goederen 

Productiemogelijkheden van aardappelboer en veehouder 
Stel je voor  . . .  

 Er zijn slechts twee goederen: aardappelen en vlees  

 En slechts twee mensen: een aardappelboer en een veehouder 

Wat moet elk produceren? Waarom zouden ze handel drijven? 

 Als elk enkel zijn eigen product kan produceren zijn er duidelijke voordelen van handel 

 Ook als ze allebei aardappelen en vlees kunnen produceren zullen er voordelen van handel 

zijn. Intuïtief duidelijk als 

o Boer beter in aardappelen 

o Veehouder beter in vlees 

 Stel: veehouder is beter in vlees én aardappelen. Heeft handel nog zin? 

 Minuten nodig om 1 kg te 
produceren 

Hoeveelheid geproduceerd in 
dag van 8 uur  

Vlees  Aardappelen Vlees Aardappelen 

Boer 60 min/kg 15 min/kg 8kg 32kg 

Veehouder 20 min/kg 10 min/kg 24kg 48kg 



 

Door elkaar te negeren:  

 Ieder kan consumeren wat hij produceert  

 productiemogelijkhedencurve is gelijk aan consumptiemogelijkhedencurve 

 

Productiemogelijkhedencurve boer 
PMC: maximale productie:  

 4 kg vlees 

 16 kg aardappelen  

 

Productiemogelijkhedencurve veehouder 
PMC: maximale productie 

 12 kg vlees 

 24 kg aardappelen 

De productiemogelijkhedencurve van de veehouder ligt verder naar buiten toe dan 

productiemogelijkhedencurve van de boer. De veehouder kan in minuten sneller vlees én 

aardappelen produceren.  

 

 

 



Handel 
 Boer produceert 32kg aardappelen in 8u  

 Veehouder produceert 18kg vlees (6u) en 12kg aardappelen (2u)  

 Ruil: 15kg aardappelen voor 5kg vlees 

 

 

De set consumptiemogelijkheden breidt uit door handel: boer 

 

A’ ligt buiten A, dus handel is voordelig.  

De set consumptiemogelijkheden breidt uit door handel: veehouder 

 

B’ ligt buiten B, dus handel is voordelig.  

 

 



Specialisatie en handel  
Boer en veehouder specialiseren zich en drijven handel 

 beide zijn beter af als ze zich specialiseren in de productie van het product waarvoor ze het 

meest geschikt zijn en daarna hun productie verhandelen 

o boer focust op aardappelen  

o veehouder focust op vee  

 afhankelijk van preferenties kan één van beide ook het andere goed produceren 

vb. veehouder spendeert ook nog een beetje tijd aan aardappelen buiten vlees  

Productiekosten  
Verschillen in de productiekosten bepalen:  

 Wie precies wat moet produceren?  

 Hoeveel er van elk product moet verhandeld worden? 

Productiekosten meten  
1. Input en output vergelijken  

 Aantal uren nodig om een eenheid output te produceren  

 Absoluut verschil/voordeel 

o Vergelijking producenten naargelang productiviteit 

 productiviteit = output/input  

 productiviteit van persoon, bedrijf, land in vergelijking met een ander 

o Producent die minder middelen nodig heeft om een goed te produceren heeft een 

absoluut voordeel in de productie van dat goed 

 Adam Smith: absolute kostenverschillen geven aanleiding tot internationale handel  

vb. Veehouder heeft 10 minuten nodig om 1kg aardappelen te produceren, boer 15 minuten. 

Veehouder heeft 20 minuten nodig om 1kg vlees te produceren, boer 60 minuten. Dus de veehouder 

heeft een absoluut voordeel in de productie van vlees en aardappelen. Waarom dan toch handel? 

2. Opportuniteitskosten van opgeven productie van het ene product ten voordele van de 

productie van het andere  

 Relatief verschil 

 Comparatief voordeel 

o Vergelijk producenten naargelang hun opportuniteitskost: wat je moet opgeven om 

iets te krijgen 

 Hoeveel minder aardappelen om 1kg vlees extra te produceren? 

 Hoeveel minder vlees om 1kg aardappelen extra te produceren?  

o Producent met kleinste opportuniteitskost om een goed te produceren heeft een 

comparatief voordeel in productie 

o Opportuniteitskost van het ene product is de inverse van de opportuniteitskost van 

het andere product 

 Als de ene persoon een compartief voordeel heeft in één goed/dienst, de zal 

andere persoon een compartief voordeel hebben in het andere goed/dienst 

 Uitzondering: wanneer beiden dezelfde opportuniteitskost hebben 

o Comparatieve voordelen en verschillen in opportuniteitskost  

= basis voor gespecialiseerde productie en handel  

o Zodra mogelijke handelspartners verschillen in opportuniteitskost 



 Beiden kunnen gebaat zijn bij specialisatie & handel 

 Specialisatie i/h goed waarin men comparatief voordeel heeft zorgt voor 

toename totale productie 

 David Ricardo: comparatieve kostenverschillen zijn voldoende om internationale handel te 

verantwoorden  

Oefening:  

 Veehouder heeft comparatief voordeel in productie vlees: 

o 2kg aardappelen opgeven voor 1kg vlees < 4kg (boer) 

 Boer heeft comparatief voordeel in productie aardappelen 

o 0.25kg vlees opgeven voor 1kg aardappelen < 0.5kg (veehouder) 
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Veehouder moet meer vlees opgeven dan boer voor extra 

hoeveelheid vlees. Dus comparatief voordeel voor boer voor de 

productie van aardappelen.  

 

 

Boer moet meer aardappelen opgeven dan veehouder voor extra 

hoeveelheid aardappelen. Dus comparatief voordeel voor 

veehouder voor productie van vlees.  

 

 

Zie voorbeeldoefening in powerpoint.  

Snelle kijk op wereldhandel vandaag 
Zie powerpoint.  

 

 

 

 



Hoofdstuk 1: Geschiedenis van de 
Europese Unie 
Opmerking: De EU kreeg in 2012 de nobelprijs voor vrede, omdat de EU 60 jaar lang heeft 

bijgedragen aan mensenrechten, vrede, democratie,… in Europa.  

1.1 Vroege naoorlogse periode  
Na WOII lag heel Europa in puin, dit is de omgeving waarin de eerste kiemen van de EU tevoorschijn 

kwamen.  

1.1.1 Een klimaat voor radicale verandering  
WOII was de 4de keer in 130 jaar dat er een grote oorlog is tussen Frankrijk en Duitsland. 

Gevolg: mensen beseffen dat er iets verkeerd gaat met de organisatie van de overheid in Europe, 

waardoor mensen openstaan voor verandering  

Vluchtelingen, honger en politieke instabiliteit 

 Lage voedselproductie, waardoor hongersnood 

 Huizen, infrastructuur, industrie,… in puin  

 Crisis: grondwettelijk, regering,… dus politieke instabiliteit 

 Vluchtelingenkampen,… 

1.1.2 De belangrijkste vraag en leidende beginselen 
“Hoe kan Europa een andere oorlog vermijden?” 

Oplossingen zijn afhankelijk van geloof over oorzaak van oorlog:  

1. Schuld van de verliezer (Duitsland)  

2. Schuld van het kapitalisme  

3. Schuld van het destructieve nationalisme 

3 naoorlogse oplossingen: 

1. Duitsland was industriële bevoegdheid, dus als we industrie wegnemen uit Duitsland hebben 

ze geen middelen om oorlog te voeren. Duitsland zou een agrarisch land worden.  

2. Overnemen van communisme, ook in West-Europa 

3. Europese integratie: verschillende landen die tegenover elkaar staan proberen verbinden in 

een hogere structuur 

1.1.3 Verschijning van een verdeeld Europa: de Koude Oorlog  
Koude Oorlog: oorlog tussen kapitalistische Westen en communistische Oosten.  

West-Europa: Europese integratie als oplossing, maar 

 Maar verre van duidelijk in de late jaren 1940 

 Let op de economische integratie gedreven door geopolitieke overwegingen 

o route naar vrede, veiligheid en welvaart te bereiken 



Oost-Europa: Communisme als oplossing: Bij verdrag van Jalta hertekenen de overwinnaars van WOII 

de kaart van Europa, waardoor Oost-Europa wordt toegekend aan de Sovjet-Unie. De Sovjet-Unie 

zorgt voor communisme in Oost-Europa.  

 

Rode lijn: “Ijzeren Gordijn” = grens tussen Oostblok en Westen.  

Duitsland werd opgedeeld in 2 invloedsferen. Duitsland, dus ook Berlijn, waren deel van de Sovjet-

Unie, omdat  Berlijn de hoofdstad is van Duitsland werd het nog eens opgedeeld in 4 invloedsferen: 

Amerikaanse zone, Franse zone, Engelse zone en Sovjet zone. De Amerikaanse-, Franse- en Engelse 

zones werden bij elkaar gevoegd in 1948, waardoor “West-Duitse” regering ontstond.  

Gevolg: communisten blokkeerden Berlijn in 1948.  

Gevolg: Westerse machten bouwden een luchtbrug naar Berlijn.  

 Eerste oplossing: Alle industrie weg uit Duitsland. Maar werd snel verworpen omdat men een 

sterk Duitsland wilde opbouwen. 

 Tweede oplossing: Europese integratie: Gemeenschappelijke steun, maar toch verschillende 

agenda’s:  

o VS/Verenigd Koninkrijk: communisme tegenwerken  

o Frankrijk:  

 Tegengewicht VS/Verenigd Koninkrijk  

 Duitsland als economische partner 

o Duitsland: West-Duitsland als een “normaal” land, dus idee van “agressor” 

wegschuiven.  

 

 

 

 

 



1.1.4 Eerste stap: OEEC, EPU 
Marshallplan VS (1948): financiële steun voor West-Europese landen na WOII, maar voorwaarde 

voor het programma van economische wederopbouw: Oprichting Organisatie voor Economische 

Samenwerking (later: en Ontwikkeling) (OESO) of Organization for European Economic 

Cooperation (OEEC, OECD) 

 Coördinatie van hulpverlening Marshallplan 

 Mandaat Europese economische integratie door handelsliberalisering (makkelijker handel 

drijven) 

o Handelsbelemmeringen ↓ 

o Oprichting European Payments Union (EPU):  vergemakkelijken van internationale 

betalingen  

= EPU als de echte start van Europese economische integratie  

 Gevolgen: 

o Economie groeit sterk en snel. Voor WO was er competitie voor economische groei, 

want de groei van het ene land gaat ten kosten van de groei van het andere land. 

Daardoor dacht men dat groei slecht was voor de handel.  

o Verandering in mentaliteit van beleidsmakers richting Europese Unie  

 

1.1.5 De nood aan een diepere Europese integratie 
Koude Oorlog werd “kouder”, waardoor West-Duitse herbewapening noodzakelijk werd 

 1949: vestiging Bondsrepubliek Duitsland 

 “Sterk en onafhankelijk Duitsland” was een enge gedachte voor velen  

 Gevolg: West-Duitsland moet worden opgenomen in een Europese structuur zodat ze niets 

soeverein kunnen doen  

 Maar: OEEC of OESO was te “los” om een toekomstige oorlog tussen West-Europese 

machten te voorkomen 

1.2 Twee mogelijkheden tot diepere Europese integratie: federalisme 

en intergouvernementalisme 
Federalisme: supranationale instituties = afzonderlijk orgaan boven alle landen, waarbij dat orgaan 

een eigen beslissingsbevoegdheid heeft 

Intergouvernementalisme = landen werken samen, maar behouden elk hun soevereiniteit om zelf 

beslissingen te maken  

 

 



1.2.1 Twee extremen: Council of Europe en ECSC 
1952: Europese gemeenschap voor kolen en staal (EGKS)/European Coal and Steel Community (ECSC) 

 Frankrijk en Duitsland willen kool- en staalsectoren plaatsen onder een supranationale 

autoriteit (=federalisme) 

 Maar erg verregaand, want dit waren de belangrijkste industrietakken  

 Kolen en staal zijn van cruciaal belang voor militaire en industriële kracht om een 

toekomstige oorlog te voorkomen 

 Ontstaan “The six”: België, Luxemburg, Nederland, Italië  

= drijvende kracht achter Europese integratie  

 Belang: mogelijkheid tot samenwerking  

 Maar: kool en staal verliezen belang 

1948: Congres van Europa 

 Raad van Europa 

 Hof van Mensenrechten 

1.2.2 Federalisme: Verdrag van Europa (1957) 
Spanning met Oost-Europa neemt toe:  

 Duitsland in NAVO (Noord-Atlantische Verdragsorganisatie).  

 Gevolg: Sovjet-Unie Warschaupact als reactie op NAVO 

Pogingen voor politieke en militaire integratie mislukken. Dus nood aan nieuwe pogingen tot 

integratie: verdere economische integratie.  

° Euratom of Europese Gemeenschap voor Atoomenergie 

≈ EGKS, maar nu nucleaire energiebron 

° Europese Economische Gemeenschap (EEG) 

 Douane unie: handelsliberalisering 

o Handelstarieven afschaffen tussen 6 deelnemende landen (“The Six”) 

o Gemeenschappelijk buitentarieven voor niet-deelnemende landen: hetzelfde tarief 

voor alle landen lid van EEG in handel met landen buiten EEG  

 Beloften: vrije arbeidsmobiliteit, integratie van de kapitaalmarkt, vrije handel in goederen en 

diensten,… 

 Supranationale instellingen (=federalisme): voorloper van Europese Parlement, Europees Hof 

van Justitie, Europese Commissie 

 

 

 

 

 

 



1.2.3 Intergouvernementalisme: OESO naar EVA 
OESO: Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 

EFTA of EVA: Europese Vrijhandelsassociatie  

Andere OESO landen dan “The Six” (EEG) bevonden zich op de “zijlijn”. 

Reactie: oprichten eigen handelsblok EVA of EFTA 

 Handelstarieven afschaffen tussen deelnemende landen EVA 

 Maar: geen gemeenschappelijk buitentarief, dus behoud van eigen soevereiniteit (= 

intergouvernementalisme) 

o Dus minder verregaand dan EEG 

1.2.4 Twee niet-overlappende cirkels: gemeenschappelijke markt en EVA 
Handelsovereenkomsten in West-Europa zijn twee niet-overlappende cirkels  

 

1.3 Evolutie naar twee concentrische cirkels: domino effect deel 1  
 Verdere liberalisering in EEG en EVA: handelsbelemmeringen ↓  

o EEG: douane-unie  

o EVA: FTA of free trade agreement  

 Grote druk EVA om aan te sluiten bij EEG 

o Discriminatie indien tariefverlagingen toenemen  

o EEG is een succes: markt groeit sneller en harder dan markt EVA 

 Discriminatie import voor EVA exporteurs 

 Bedrijven in EVA willen lid worden van EEG 

 



Gevolg: Overheid van VK heeft intentie om over te stappen naar EEG 

 VK is een grote economische markt, waardoor andere landen ook de sprong willen maken: 

Denemarken, Noorwegen en Ierland willen ook overstappen naar EG 

 EEG7, waardoor nog meer discriminatie  

 De Gaulle’s (Franse president) “non”: De Gaulle blokeert 2x de deelname van het VK aan EEG 

uit schrik dat EEG te vele beslissingsbevoegdheid krijgt.  

 “Domino-effect” 

1.3.1 Eerste uitbreiding en EEG-EVA FTA’s  
1973: VK, Denemarken, Ierland en Noorwegen toegelaten tot overstap naar EEG 

 maar Noorwegenaars zeggen “neen” in referendum  

Gevolg: Uitbreiding van EEG versterkt tendens tot aansluiting bij EEG.  

Gevolg: Om verdere discriminatie te verhinderen (door aansluiting van aantal landen bij EEG) sluit 

EVA een handelsovereenkomst met EEG  

Maar waarom nu pas handelsovereenkomst tekenen? 

Het domino-effect werd veroorzaakt door het verminderen van handelsblokkeringen: als Zweden de 

meeste handel dreef met VK, Denemarken en Ierland was er geen nood geweest om een 

handelsovereenkomst te sluiten met EEG.  

 

De rode cirkel stelt een “virtuele” vrijhandelszone voor tussen EEG en EVA.  

1.4 EU-pessimisme (1973 – 1986) 
Europese integratie stagneert door politieke en economische schokken.  

1.4.1 Politieke schokken 
 “Compromis van Luxemburg” (+ uitbreiding van EEG maakt probleem erger) 

o Plan om over te schakelen naar “meerderheids”stemming  

 Maar Frankrijk wil dit niet en forceert andere landen EEG/EU om zijn 

standpunt te accepteren in “Compromis van Luxemburg” 

 Wel consensus voor “gevoelige onderwerpen”: meerderheidsstemming 

toegelaten  

 Voortaan unanimiteit bij beslissingen in EEG  

 



 Uitstel plan van Verdrag van Rome tot Europese economische integratie  

o harmonisatie van wetgeving (TBT) 

o monetaire integratie (Werner Plan) 

o … 

1.4.2 Mislukking van monetaire integratie  
Economische schokken 

 1971-1973: uiteenvallen Bretton Woods-systeem 

o Mislukte EEG/EU monetaire regeling  

 1973, 1979: olieschokken met stagflatie  

 Stijgende kosten van het gemeenschappelijk landbouwbeleid leidt tot wrijvingen op de 

begroting (met name het Verenigd Koninkrijk)  

1.4.3 Mislukking tot verdere handelsintegratie 
Technische handelsbarrières (TBT): technische voorwaarden tot handel 

vb. ruitenwissers op lichten auto in Zweden 

1.4.4 Lichtpunten 
Maar toch enkele lichtpunten ondanks economische schokken: 

 Democratie in Spanje, Portugal en Griekenland: deze landen zoeken meer toenadering naar 

EEG/EU 

o 1981: toetreding Griekenland tot EEG/EU 

o 1986: toetreding Spanje en Portugal tot EEG/EU 

 1978: Europees Monetair Stelsel (EMS): De deelnemers spraken af om hun valuta binnen 

vaste bandbreedten ten opzichte van een spilkoers te laten fluctueren. Europese Centrale 

banken konden de valuta op de gewenste koers houden door steuninterventies.  

1.5 “Diepere” cirkels en het domino-effect deel 2: 

Gemeenschappelijke markt programma en Europees Economische 

Ruimte 

1.5.1 Gemeenschappelijke markt programma 
 Nog steeds geen vrije handel door technische handelsbarrières (TBT ‘70) 

 Minister van Financiën in Frankrijk (Delors) lanceert voltooiing van de gemeenschappelijke of 

interne markt door Europese akte  

o Verdere afschaffing handelsbelemmeringen: vrij verkeer van  

 Goederen  

 Personen  

 Diensten  

 Kapitaal 

o Minimum aan harmonisatie of regels  

 Voor belangrijke beslissingen geldt “meerderheid”stemming 

 Algemene elementen  

o Liberalisering van de handel in goederen 

 Afschaffen van grensformaliteiten  

 Harmonisatie BTW-tarieven  

 Liberalisering van overheidsaankopen 



 Harmonisatie en wederzijdse erkenning van technische normen in productie, 

verpakking en marketing  

o Liberalisering van handelen in factoren  

 Afschaffen van kapitaalcontroles 

 Verdere integratie kapitaalmarkt  

 Liberalisering van grensoverschrijdende toegang tot de markt, en 

wederzijdse erkenning van de goedkeuring door nationale regelgevende 

instanties 

Focus op kapitaalmobiliteit 
Nieuw aspect: kapitaalmobiliteit  

1.5.2 Europees Economische ruimte of EEA en de vierde uitbreiding 
 Verdere integratie in EC-12 versterkt de kracht voor toetreding in overblijvende EVA 

o EVA landen zagen FDI uitstroom (Foreign Direct Investment) 

 Einde Koude Oorlog: EVA verliezen weerstand tegen EEG leden  

 

 

Grafiek illustreert de toename van 

druk. Boven de nullijn is er instroom 

van vreemd kapitaal, onder de 

nullijn is er uitstroom van vreemd 

kapitaal. EVA-landen bevinden zich 

onder de nullijn, wat zorgt voor een 

verhoogde druk tot toetreding bij de 

EEG/EU  

 

 

 Domino effect: nieuwe krachten voor toetreding 

o EEA: Europese Economische Area  initiatief om gemeenschappelijke markt uit te 

breiden tot EVA 

 = akkoord tussen EG/EU en EVA over de bevordering van het vrije verkeer 

van personen, goederen, diensten en kapitaal 

 EVA moeten EU-wetgeving aanvaarden, m.b.t. interne markt zonder input  

o Lidmaatschap aanvragen door alle EVA, uitgezonderd Ijsland  

 1973: UK, Denemarken, Ierland en Noorwegen toegelaten (Noren stemmen tegen) 

 1981-86: Griekenland (81), Spanje en Portugal (86) treden toe   

 1994: Oostenrijk, Finland, Noorwegen en Zweden toegelaten (Noren stemmen tegen) 

o Finland nu wel: Oost-West spanning, sterk verweven met SU -> wou uit neutraliteit 

voordien niet toetreden (was dan tegen SU) 



 

1.6 Falen en ineenstorting van het communisme  
 1961: Berlijnse muur  

 In 1980: Kapitalistisch systeem is superieur aan communistisch systeem 

o Communisme had aan zijn burgers beloofd om hen meer welvaart te geven dan in 

het kapitalistische systeem, maar is niet gelukt  

o Kapitalistisch systeem: vrije markt, uitgebreide stelsel van sociale voorzieningen, 

democratie, vrijheid van de pers 

o Communistisch systeem: geplande economie  

 Tot 1980: Sovjet-Unie dwarsboomde hervormingsbewegingen in Midden- en Oost-Europese 

landen (economische en militaire druk) 

 Toch veranderingen in Sovjet-Unie door ontoereikende economische systeem (Gorbatsjov)  

o Perestrojka: hervormingspolitiek 

o Glasnost: openheid 

Fluwelen revolutie in Midden- en Oost-Europese landen: omverwerping communistische regime 

zonder militair ingrijpen 

 Juni 1989: Poolse vakbeweging “Solidariteit” dwingt vrije parlementsverkiezingen aan 

communistisch systeem, communisten verloren  

o Gevolg: vrije parlementsverkiezingen in Polen  

o Moskou accepteerde nieuwe Poolse regering  

 Acceptatie van Moskou zorgde voor een keten van gebeurtenissen  

o Eind 1989: democratie in Polen, Hongarije, Tsjecho-Slowakije en Oost-Duitsland 

(opening grens tussen Oost- en West-Duitsland) (éénwording in 1990)  

 Oost- en West-Duitsers braken de Berlijnse muur af  

 



 

 1990: Estland, Letland en Litouwen verklaren zich onafhankelijk van de Sovjet-Unie  

 Eind 1991: Sovjet-Unie breekt uiteen 

1.6.1 Verdrag van Maastricht, de euro en Duitse éénmaking  
Duitse éénmaking 

1990: éénnmaking Duitsland zorgt voor grote onderhandelingen  

Gevolg: verhoging van Europese integratie  

Euro 

Delors: 2de verhoging tot Europese economische integratie 

Gevolg: vorming van monetaire unie  

Verwachting: opvolging door Europese politieke integratie 

Gevolg: Duitsland geeft Duitse Mark op, Oost-Duitsland sluit zich aan bij EU/EEG zonder 

onderhandelingen  1992: Verdrag van Maastricht tekenen:  

 1999: Monetaire unie 

 2002: euro in EU 

 Opzetten van 3 pijlers in de structuur van de EU om competentie te verminderen 

o Europese Gemeenschap  

o Euratom  

o EGKS  

 Verdrag van Maastricht heeft erg veel macht, omdat EU-verdragen bij elk lid moeten worden 

bekrachtigd  

 

 

 

 

 

 



1.7 Hereniging Oost- en West-Europa  
EU reageert snel met noodhulp/leningen aan nieuwe democratie 

1.7.1 Eerste stap: Europe Agreement 
Tekenen van “Europe Agreement” met nieuwe naties in Centraal- en Oost-Europa 

 Vrijhandelsovereenkomsten met EU, met beloften tot diepere Europese integratie en hulp 

o Vroeger: bij handel van EU naar Oost-Europa moest EU nog tarieven betalen, maar 

geleidelijke afname  

o Nu: door Europe Agreement vrije handel tussen EU en Centraal- en Oost-Europese 

landen  

 In eerste instantie geen belofte van eventueel lidmaatschap 

1.7.2 Kopenhagen naar Kopenhagen: vanaf 1993 toetredingscriteria voor EU-

lidmaatschap 
 Criteria van Kopenhagen 

 Democratie, rechtsstaat, mensenrechten, respect en bescherming voor minderheden 

 Functionerende markteconomie, vermogen om te gaan met concurrentiedruk en 

marktkrachten binnen EU 

 Accepteren van alle regels binnen EU 

December 2002: Top in Kopenhagen zegt 10 Centraal- en Oost-Europese landen kunnen deelnemen 

in 2004 aan EEG/EU 

1.8 De voorbereiding voor de Oost-uitbreiding: reeks van nieuwe 

verdragen 
Oost-uitbreiding: Centraal- en Oost-Europese landen treden toe tot EU/EEG (1993) 

Regels voor 6 landen moesten worden uitgebreid naar 15 landen (later naar 27 landen).  

5e uitbreiding in mei 2004/januari 2007:  

 

1.8.1 Verdrag van Amsterdam: opruimen van Verdrag van Maastricht 
 



1.8.2 Verdrag van Nice: poging tot hervorming EU-instituties 

Verdrag van Nice: ratificatiemoeilijkheden 

Incomplete hervorming  

1.8.3 Oost-uitbreiding en grondwettelijk verdrag 

Het Europese verdrag: Februari 2002 – Juli 2003 

De faling van de intergouvernementele conferentie (IGC) en het Iers Compromis 

Grondwettelijke verdrag: ratificatiemoeilijkheden 

1.8.4 Verdrag van Lissabon 

Duitsland relanceren institutionele hervorming   

Verdrag van Lissabon: ratificatiemoeilijkheden 

1.9 Globale en Eurozone crisis en institutionele antwoorden 

1B Brexit: “Leave” of “Remain” – grafische 
patronen  
Zie ppt   

Hoofdstuk 2: Feiten, recht, instituties en 
budget 
2.1 Economische integratie in de EU 
Intentie van de oprichters: 

 Begin jaren ’50: faling van Europese politieke gemeenschap en Europese defensie 

gemeenschap 

 Overschakeling naar Europese economische integratie door Verdrag van Rome  politiek 

doeleinde 

o Verschillende elementen werden niet onderworpen aan individuele kosten-baten 

berekeningen (↔ vandaag) 

o Maar idee van steeds hechtere unie  

 De Europese economische integratie had als doeleinde een Europese politieke integratie  

 Het doeleinde is in 2014 behaald: Europa is geïntegreerd in een economisch, politiek, sociaal 

en cultureel niveau  

2.1.1 Het Verdrag van Rome (1957) : bron van de Europese economische integratie 
Het Verdrag van Rome was een verregaand document: laid out virtually every aspect of economic 

integration implemented up to 1992 Maastricht Treaty 

Verdrag van Rome is ondertekend door “The Six” 

 

 



2.1.2 Hoe creëer je een eengemaakte economische ruimte? 
Doel: Creëren van een eengemaakte economische ruimte. Dit is een omgeving waarin bedrijven en 

consumenten gelijke rechten hebben om goederen en/of diensten te verkopen of te kopen én 

waarin een vrije overdracht van arbeid en kapitaal heerst.   

 4 vrije overdrachten: goederen, diensten, arbeid en kapitaal 

 Gemeenschappelijk beleid: deelnemende landen geven soevereiniteit af aan een hoger 

niveau  

2.1.2.1 Belangrijkste elementen  

Kenmerk 1: Vrije overdracht van goederen 
Elimineren van tarieven, quota’s en alle andere handelsbelemmeringen  

Kenmerk 2: Gemeenschappelijk handelsbeleid met de rest van de wereld 
Probleem: “trade deflection” indien enkel vrije overdracht van goederen met landen binnen EU 

= verkeer van goederen van buiten een handelsovereenkomst naar een land binnen de 

handelsovereenkomst,  waardoor de verkoper kan profiteren van handelsvoorkeuren  

Oplossing: douane-unie, waarbij er identieke restricties zijn op de import voor niet-leden van de EU 

 hanteren van hetzelfde buitentarief  

Kenmerk 3: Eerlijke concurrentie 
Vermijden van deals tussen landen die zorgen voor handelsbelemmeringen:  

 Staatssteun is meestal verboden  

 Concurrentiebeperkt gedrag wordt gereguleerd door de Commissie: verbod op 

overeenkomsten die concurrentie tegengaat, beperkt of vervormt  

 Harmonisatie van wetgeving 

 Belastingen: het Verdrag van Rome beperkt slechts matig de belastingen, het Verdrag veresit 

alleen dat de Commissie mag onderzoeken hoe belastingen kunnen worden geharmoniseerd 

in het belang van de gemeenschappelijke markt, maar geen expliciete harmonisatie  

Kenmerk 4: Vrije overdracht van diensten 
Het principe van het vrije verkeer van diensten, maar de uitvoering is moeilijk 

Kenmerk 5: Integratie van arbeids- en kapitaalmarkt 

 Vrij verkeer van arbeiders 

 In principe vrij verkeer van kapitaal, maar enkele mazen, waardoor liberalisering van de 

kapitaalmarkt pas opkomt in de jaren ’80 

o Recht van vestiging: recht om als bedrijf zich in een ander land te vestigen dat lid is 

van EU 

o Alle beperkingen op kapitaalstromen worden afgeschaft 

Kenmerk 6: Wisselkoers en macro-economische coördinatie  

 Wisselkoersen afstemmen 

 Coördinatie van macro-economische beleidsmaatregelen voor leden 

o Dit heeft was de eerste stap richting Euro, Stabiliteits- en Groeipact en Europese 

Centrale bank  

Kenmerk 7: Gemeenschappelijk landbouwbeleid 

 Opgericht in 1962 



 Toen was landbouw veel belangrijker dan nu, vb. 

o 1950: 1/3de van Franse bevolking was betrokken bij landbouw 

o Vandaag: <5% van Franse bevolking is betrokken bij landbouw 

 Nog steeds 40% van EU-begrotingsbeleid wordt besteed aan landbouw  

2.1.2.2 Wat zit er niet in het verdrag? 
Het Verdrag van Rome hield geen rekening met 2 elementen die belangrijk zijn om een eengemaakte 

economische ruimte te kunnen garanderen.  

Kenmerk 1: Harmonisatie van sociaal beleid 
Een harmonisatie van het sociaal beleid is op politiek vlak erg moeilijk: 

 Landen hebben zeer uiteenlopende meningen over welk soort sociaal beleid moet worden 

gekozen door de overheid 

 Niet als een uitwisseling van concessie  

Discussie over het al dan niet harmoniseren van sociaal beleid:  

Twee scholen 

 Harmonizing-before-liberalisation school: Verschillen in sociale beleid zorgen voor een 

oneerlijk voordeel: verlaging van handelsbelemmeringen zorgt voor een voordeel voor 

landen met lager sociaal beleid, dus nood aan harmonisatie 

 No-need-to-harmonize school: Indien landen rijker worden zal het sociaal beleid meer 

geharmoniseerd zijn  

Kenmerk 2: Fiscaal beleid 
Het fiscaal beleid raakt de burgers rechtstreeks, het is het resultaat van een nationaal politiek 

compromis. EU leiders vonden het moeilijk om de belastingen te harmoniseren.  

2.1.2.3 Kwantificeren van de Europese economische integratie  

 

EMS: Europees Monetair Systeem 

Score “100”: eengemaakte economische ruimte, zonder barrières 

 



2.2 Structuur van de EU voor en na het verdrag van Lissabon 

2.2.1 Pre-Lissabon structuur 
Verdrag van Rome 1957 (of Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap): 

integratie initiatieven werden beslist door supranationale beslissingsprocessen (federalisme), maar 

twee problemen  

 Scheuren tussen federalisme en intergouvernementalisme 

o Sommige EU leden wilden de Europese integratie verspreiden naar landen die geen 

lid waren van de leden van het Verdrag van Rome 

 harmonisering van sociaal- en fiscaal beleid 

o Anderen leden van de EU waren bezorgd dat supranationale 

besluitvormingsprocedures zouden zorgen voor een bredere en diepere Europese 

integratie: een diepere integratie dan dat de bevolking wilde  

 Integratie buiten de EU structuur door de scheuren tussen het federalisme en het 

intergouvernementalisme  

o vb. Schengen-akkoord: Overeenkomst tussen 5 EU leden om controles op hun 

binnengrenzen te stoppen.  

 Deze overeenkomst was volledig buiten de structuur van EU 

 Velen vreesden dat dit de eenheid van de interne markt zou ondermijnen  

 Velen vreesden voor spanningen tussen EU leden  

2.2.2 Verdrag van Maastricht en de drie pijlers als brandgang 
Verdrag van Maastricht 1992 (of Verdrag betreffende de Europese Unie): Duidelijk onderscheid 

tussen supranationale en intergouvernementele beleidsdomeinen doordat de organisatiestructuur 

werd georganiseerd volgens 3 pijlers.  

 Supranationale 1ste pijler: Economische integratie 

= beslissen bij meerderheid 

 Intergouvernementele 2de pijler: Buitenlandse en defensie zaken 

= beslissen bij unanimiteit 

 Intergouvernementele 3de pijler: Beleid, wet en andere binnenlandse zaken  

= beslissen bij unanimiteit  

 De driedelige structuur van de Europese Unie loste het probleem van het Verdrag van Rome 

op  

 



2.2.3 Organisatie na Verdrag van Lissabon: twee pijlers in een enkele organisatie 
Verdrag van Lissabon 2007: organisatiestructuur volgens 2 pijlers 

 Supranationale 1ste pijler (pijler 1 + pijler 3) 

= beslissen bij meerderheid  

 Intergouvernementele 2de pijler 

= beslissen bij unanimiteit   

 

2.3 Het EU recht 
Meest ongewone en belangrijke over EU is het supranationale rechtssysteem 

2.3.1 Bronnen van het EU-recht 
Verdrag van Rome creëerde de Rechtbank (The Court), de Rechtbank (The Court) creëerde het legale 

systeem en zijn principes  

Verdragen, rechterlijke uitspraken, wetgevingsprocedures EU 

2.3.2 Rechtstelsel EU: hoofdprincipes  

Direct effect of rechtstreekse werking  
Dankzij de rechtstreekse werking kunnen particulieren zich ten overstaan van een (nationaal) gerecht 

rechtstreeks op het Europees recht beroepen, ongeacht het bestaan van regelgeving in het nationale 

recht  Europese wet is sowieso een nationale wet  

Voorrang van Europese Commissie (EC) 
Europese regelgeving gaat voor op nationale regelgeving, vb. hoogste Franse rechter kan worden 

overruled door Europese regelgeving  

Autonomie  
Europese rechtbank staat los van nationale rechtbank, vb. indien je alle rechtsmiddelen hebt gebruikt 

in België (“Beroep”), dan kan je niet in Beroep gaan bij de EU 

 

 

 

 



2.4 De “big 5” instituties 
 Europese Raad: staatshoofden en overheden 

 Raad van de Europese Unie of Raad van Ministers: ministers lidstaten 

 Europese Commissie: topambtenaar van de Europese Gemeenschap (Eurocrat) 

 Europese Parlement: rechtstreeks verkozenen 

 Europees Hof van Justitie: benoemde rechters  

 

2.4.1 Europese Raad of Europese top 
 Hoogste politieke orgaan in EU:  

o Geeft politieke sturing op het hoogste niveau: i.e. geeft de nodige impulsen voor de 

ontwikkeling van de Unie 

o Politieke begeleiding voor Europese Commissie, waardoor Europese Raad de 

algemene politieke beleidslijnen en prioriteiten bepaald    

 Bestaat uit: leiders van elke lidstaat, voorzitters van de Europese Raad en voorzitters van de 

Europese Commissie  

 Verdrag van Lissabon creëerde “voorzitters van de Europese Raad” 

o Gekozen door gekwalificeerde meerderheid in de Europese Raad 

o 2,5 jaar aangesteld 

 Raad komt minstens 4 keer per jaar samen 

o Meest belangrijke vergaderingen zijn meestal in Juni en December 

 Belangrijkste beslissingen van elk voorzitterschap worden in een document “Conclusies van 

Voorzitterschap” neergeschreven  

 Heeft geen formele rol in het maken van EU-wetgeving: de politieke beslissingen van de 

Europese Raad worden vertaald in een wet volgens standaard wetgevingsprocedures 

 

 

 

 



2.4.2 Raad van de Europese Unie ( Verdrag van Lissabon), Raad van Ministers of Raad 
 Belangrijkste besluitvormingsorgaan van EU: bij gekwalificeerde meerderheid beslissen 

 Bestaat uit een vertegenwoordiger van elke EU-lid die gemachtigd is om zijn regering te 

verbinden aan de besluiten van de Raad 

o Welke vertegenwoordiger? Afhankelijk van thema, vb. economie,… 

 Verschillende namen volgens de besproken kwestie  

o vb. EcoFin voor budget- en financiële problemen, Agriculture voor problemen m.b.t. 

landbouwbeleid,…  

 Verantwoordelijkheden in alle gebieden m.b.t. 1ste pijler, daardoor heeft de Raad van de 

Europese Unie macht om… 

o goedkeuren Europese wetten, samen met het Europese Parlement 

o eindoordeel geven over internationale overeenkomsten tussen EU en andere landen 

of internationale organisaties  

 deze macht wordt gedeeld met het Europese Parlement 

o goedkeuren budget EU, samen met het Europees Parlement  

o coördineren van het algemene economische beleid van de lidstaten in het kader van 

de Economische en Monetaire Unie (EMU) 

 oefent samen met de Raad van de Europese Unie de wetgevingstaak en begrotingstaak uit  

o Beslissingen nemen over Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid  

Beslissingsregels:  Twee belangrijkste beslissingsregels:  

 Unanimiteit voor meest belangrijke problemen 

o vb. verdrag veranderen, toetreding nieuwe leden, instellen van 

meerjarenbegroting,… 

 gekwalificeerde meerderheidsstemming (QMV) 

o voor de meeste problemen: ongeveer 80% van alle Raad van de Europese Unie 

beslissingen  

Voorzitterschap:  

Elke 6 maanden een nieuwe voorzitter  

Unie voor Buitenlands- en Veiligheidsbeleid  

= nieuwe post, gecreëerd door Verdrag van Lissabon  

Raad van de Europese Unie als hoge vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlands- en 

Veiligheidsbeleid = post gecreëerd door Verdrag van Lissabon  

 Vroeger werd het leiderschap en vertegenwoordiging van EU-beleid inzake 

Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid verdeeld tussen de Raad van de 

Europese Unie en de Europese Commissie  

 Verdrag van Lissabon: fuseren van Raad van Europese Unie en Europese Commissie zodat 

nieuwe vertegenwoordiger van Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid zowel 

vergaderingen van de Raad van de Europese Unie én Europese Raad bijwoont. 

 

 



2.4.3 Europese Commissie  
 = uitvoerende tak van de EU 

 Taak: drijvende kracht achter Europese integratie  

o Recht van initiatief: voorstelling van wetgeving aan Raad van de Europese Unie en 

Europese Parlement  

 Enige instelling die nieuwe wetten kan voorstellen 

o Administreren en implementeren van EU wetgeving  

o Naleving wetgeving  

 EU vertegenwoordigen bij internationale onderhandelingen, vb. World Trade Organisation of 

Wereldhandelsorganisatie 

Commissarissen en samenstelling commissie  

 Eén commissaris voor elk EU lid  

o Voorzitter en 2 vice-voorzitters 

 Commissarissen dienen voor 5 jaar 

 Verkozen door nationale regeringen, goedgekeurd door Europees Parlement 

 Niet de bedoeling om te fungeren als nationale vertegenwoordigers 

 Verantwoordelijk voor een bepaald gebied van EU-beleid, wat overeenkomt met een 

nationaal ministerie genaamd directeur-generaal (DG)  

 Grote mate van zelfstandigheid, vaak opvattingen die aanzienlijk verschillen van lidstaten, 

Raad en Europees Parlement  

o Uiteindelijk verantwoording verschuldigd aan Europees Parlement sinds Europees 

Parlement leden van Europese Commissie kan ontslaan  

Wetgevende macht  

 Voornaamste plicht = voorbereiden van voorstellen voor nieuwe EU wetgeving  

o Commissie is daardoor de gatekeeper van Europese integratie  

 Uitvoerend in alle EU inspanningen, maar voornamelijk in mededingingsbeleid  

 Hoofd verantwoordelijkheid: beheer van EU budget onder toezicht van de Europese 

Rekenkamer 

 Beslissen kan in principe door meerderheid, maar meeste beslissingen worden genomen 

door consensus 

o Beslissingen moeten worden goedgekeurd door Raad van de Europese Unie en 

Europees Parlement  

o Indien een beslissing geen steun krijgt van de meerderheid van de commissarissen 

zal het waarschijnlijk niet worden goedgekeurd door de Raad en Europees Parlement 

2.4.4 Het Europese Parlement 
Twee belangrijke taken: 

 Delen van wetgevende bevoegdheid met Raad van de Europese Unie en Europese Commissie 

o Europese wetten (richtlijnen, verordeningen ...) aannemen, wijzigen of verwerpen 

 Toezicht op instellingen van EU, voornamelijk de Europese Commissie  

Verdrag van Lissabon gaf het Europees Parlement extra macht: Europees Parlement werd gelijk 

gesteld aan de Europese Commissie op de meeste vormen van EU-wetgeving  

 



Organisatie: 

 Ongeveer 750 leden (Member of the European Parliament of MEP), rechtstreeks verkozenen  

 Aantal leden per land varieert met de populatie, maar minder dan proportioneel  

 Leden van het Europees parlement zitten gewoon naast elkaar, niet per land  

Democratische controle:  

 Europees parlement en Raad van de Europese Unie zijn een primaire democratische controle 

op de activiteiten van de EU 

 Leden zijn rechtstreeks verkozenen, waardoor volksvertegenwoordiging  

 Opkomst voor verkiezingen daalt sinds dat de rechtstreeks verkiezingen begonnen zijn  

o ↔ Het Europees Parlement dacht dat “rechtstreeks verkozenen” zouden zorgen 

voor een grotere opkomst voor verkiezingen  

 

2.4.5 Het Hof van Justitie van de Europese Unie  
EU-wetten en beslissingen leiden tot verschillende interpretaties, wat kan zorgen voor geschillen, dus 

de taak van het Hof van Justitie van de Europese Unie:  

 Regelt geschillen tussen lidstaten, tussen EU en lidstaten, tussen EU-instellingen, en tussen 

individuen en de EU 

 Grote impact op Europese integratie via jurisprudentie (=geheel van uitspraken van rechter) 

 Ervoor zorgen dat het EU-recht in alle EU-landen op dezelfde manier wordt geïnterpreteerd 

en toegepast.  

 Erop toezien dat de EU-landen en -instellingen zich aan de EU-wetgeving houden. 

Organisatie:  

 Gesitueerd in Luxemburg 

 Eén rechter voor elk lid, aangesteld voor 6 jaar 

 8 advocaten-generalen om de rechters te helpen  

 Beslissingen bij meerderheidsstemming  

1980: Oprichting Gerecht van Eerste aanleg, als oplossing voor de toenemende werkdruk  

 

 



2.5 Wetgevingsproces 
Recht van initiatief = De Europese Commissie heeft +/- een monopolie op het voorstellen van 

nieuwe wetten voor de EU 

 Het voorstel van de Europese Commissie wordt verder gestuurd naar de Raad van de Europese Unie 

voor goedkeuring. Vaak moet het Europees Parlement ook goedkeuring geven.  

 

Procedure:  

 “Gewone wetgevingsprocedure”: Europees Parlement en Raad van de Europese Unie hebben 

evenveel macht met betrekking tot goedkeuring of verwerping 

  “Overlegprocedure”: Europees Parlement geeft mening  

 “Instemmingsprocedure”: Raad van de Europese Unie keurt de wetgeving goed, na de 

instemming van Europees Parlement  

 

 

 

 

 

 



2.6 Enkele belangrijke feiten 

2.6.1 Bevolking en inkomen 
Bevolking  

 

 

“Big nations” (> 35 miljoen inwoners): grootste steden ter wereld, vb. Duitsland, Verenigd Koninkrijk, 

Frankrijk, Italië, Spanje en Polen 

“Medium nations” (8 – 11 miljoen inwoners): mega steden, vb. Griekenland, Portugal, België, 

Hongarije, Zweden, Oostenrijk, Bulgarije en Tsjechië 

“Small nations”: grote steden zoals Barcelona, vb. Bulgarije, Denemarken, Slowakije, Finland, Ierland, 

Litouwen, Letland, Slovenië en Estland 

“Tiny nations”: kleine steden zoals Genea, vb. Cyprus, Luxemburg en Malta  

Opmerking: Nederland en Roemenië vallen tussen “big nations” en “medium nations” 

Inkomen  

 

Super hoge inkomens: Luxemburg  zit sterk boven het gemiddeld BBP, omdat het gespecialiseerd is 

in één industrietak waar veel geld te verdienen valt, namelijk bankieren  

Hoge inkomens (>= €25 700, EU28-gemiddelde): Ierland, Nederland, Oostenrijk, Zweden, 

Denemarken, België, Finland, Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk 

Medium inkomens (€10 000 - €25 000): Italië, Spanje, Griekenland, Cyprus, Slovenië, Tsjechië, Malta, 

Portugal, Estland, Slowakije, Hongarije, Litouwen, Polen, Letland en Kroatië 

Lage inkomens: <60% van het EU gemiddelde, vb. Roemenië en Bulgarije 



2.6.2 Grootte van de economieën 
De distributie van de economische omvang is erg ongelijk: 

 6 landen zijn goed voor meer dan 80% van de EU27-economie  

o Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië, Spanje en Nederland  

 Andere laden zijn  

o Kleine economie: 1-3% van EU27-economie 

o Erg kleine economie: <1% van EU27-economie 

o Minuscule economie: <0.1% van EU27-economie  

 

2.7 Het budget  

2.7.1 Uitgaven 

Uitgaven per gebied  
Totale EU uitgaven zijn meer dan €120 biljoen, lijkt veel, maar is slechts 1% van EU27 BBP 

Uitgaven: 

 Landbouw 42% 

 Regionaal beleid: arme regio’s 33% 

 Anderen 

o R&D training 12% 

o Intern beleid, extern beleid, administratie,… 

 



 

 

Historische ontwikkeling van EU-uitgaven 
Het budget is laag begonnen, maar kende een grote groei door: landbouwbeleid en samenhang 

(integratie) 

2.7.2 Uitgaven per lid  
Hoogste uitgaven aan Spanje en Polen, want landbouw en arme regio’s 

Patronen 

 Landen met grote landbouwbedrijven krijgen steun van de EU voor landbouw 

vb. Denemarken, Ierland 

 Centraal- en Oost-Europa krijgen steun van de EU voor arme regio’s 

 Bijna al de ontvangsten die België en Luxemburg krijgen van de EU, zijn voor administratieve 

uitgaven 

 Verenigd Koninkrijk krijgt lage ontvangsten van de EU 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.7.3 Ontvangsten 
Budget van de EU moet elk jaar in evenwicht zijn  

Financieringsbronnen: 4 hoofdtypes 

 Tariefinkomsten (niet meer zo belangrijk) 

 Landbouwheffing: tarieven op landbouwproducten (niet meer zo belangrijk)  

 BTW 

 Bijdrage ten opzichte van BBP 

o Bijdrage 

 Zwarte lijn: BBP/hoofd  

 

o Netto bijdrage per lid  

 Netto bijdragen van armste leden zijn positief 

 Netto bijdragen van rijkste leden zijn negatief, maar België, Ierland en Spanje 

zijn uitzonderingen  

 Luxemburg is het rijkste lid en krijgt de grootste ontvangsten, omdat veel EU-

instituties zich in Luxemburg bevinden  

 

 

 

 



Opmerking: 

 Voor 1970: “direct member contributions”  

 Andere inkomsten zijn relatief onbelangrijk sinds 1977 

o Zoals belastingen betaald door eurocraten, boetes en overschotten  

 

Opmerking: Thatcher onderhandelde in &984 over een “Britse korting”, omdat ze vindt dat het VK té 

veel moet bijdragen aan de EU  

 81% besteden aan gemeenschappelijk landbouwbeleid  

 Extra EU-handel 

Threat = veto any further expansion of spending, later threat to withhold contribution  

2.7.4 Budget processen  
Budget beslissing en controle door: Europees Parlement, Europese Commissie en Raad van de 

Europese Unie  

Multiannual Financial Framework” = uitgaven handleiding voor de jaarlijkse budgetten van 2014 – 

2020 

Procedure 

 Europese Commissie: voorbereidend ontwerp over budget 

 Raad van de Europese Unie: verbeteringen en aanpassingen op voorbereidend ontwerp 

 Europees Parlement: verdere verbeteringen, kiezen van budget 

 Voorzitter Europees Parlement: tekenen budget  

 

2B Brexit or Bremain? 
Intro  

 D. Cameron kwam in overdachte tijden (paar jaar terug) met het idee van een referendum op 

de proppen om “orde” binnen zijn eigen politieke partij te herstellen 

o Ingehaald door tijd  

 Heronderhandelen met de EU over voorwaarden lidmaatschap 

 Referendum in juni  



Heronderhandelingen? 
 Niet langer verplicht mee te gaan in ambitie een “al maar hechter verbond van Europese 

volkeren” 

o Intergouvernementalisme 

 Inwoners van andere EU-landen die in VK komen werken, krijgen niet automatisch alle 

sociale rechten van Britten  

o Tot 7 jaar wachten, kinderbijslag 

o Ook andere EU-landen mogen dit doen maar vanaf 2020 

 ““Mutual respect and sincere cooperation between Member States participating or not in 

the operation of the euro area will be ensured” 

 “efforts to fully implement and strengthen the internal market, as well as to adapt it to keep 

pace with the changing environment” 

Regulering  

 

Kosten  
 Het opgeven van het lidmaatschap van een krachtige club wiens daden ze beter van 

binnenuit kunnen beïnvloeden dan van buitenuit  

 Afkoppelen 's werelds vijfde grootste economie van de grootste markt 

 Als Noorwegen en Zwitserland (wiens afspraken met de EU vele Brexiters aanbidden) een 

gids zouden dan, zou de unie vrij verkeer van personen en grote betaling aan de begroting 

eisen alvorens onbelemmerde toegang tot de markt 

o + stimulans om hard nederzetting om anderen te verlaten 

 Soevereiniteit in tijden van globalisering te ontmoedigen? (Behalve misschien migratie) 

 Break-up in het Verenigd Koninkrijk? 

 Exit = duur van 10 jaar periode 

 Renogatiation het gebied van handel pas na afronding van de afslag 

2C Migratie en groei 
Zie ppt  

 

 

 



Hoofdstuk 3: Besluitvorming  
Hoe moet de macht verdeeld worden tussen de EU en EU-leden? 

EU structuur: voor en na Verdrag van Lissabon  
Tot Verdrag van Maastricht: de meeste integratie-initiatief besloten met supranationale 

besluitvormingsprocedures, gevolg 2 problemen  

 Breuk tussen federalisme en intergouvernementalisme  

o verspreid Europese integratie in gebieden die niet in de oorspronkelijke verdragen 

staan, vb. Duitsland 

↔ zorgen maken dat supranationale besluitvormingsprocedures zouden zorgen 

voor een toename van de diepte en de breedte van de Europese integratie, door Hof 

van Justitie  

 Integratie buiten EU structuur, vb. Schengen  

Verdrag van Maastricht: duidelijke lijn tussen supranationale en intergouvernementale 

beleidsdomeinen: 3 pijler structuur  

 

Verdrag van Lissabon: reorganisatie tot 2 pijler structuur 

 

Mogelijkheid tot “versterkte samenwerking” 
Verdrag van Lissabon: mogelijkheid tot verdere integratie tussen subgroepen rond een bepaald 

onderwerp, vb. scheidingswet harmoniseren; scheiding tussen Fransman en Belg  

3.1 Taak toewijzing en subsidiariteitsprincipe: EU praktijk en principes 
EU leden hebben 4 bestuursniveaus: lokaal, provinciaal, nationaal en EU  

 er is een duidelijke taak toewijzing aan de 4 bestuursniveaus  

3.1.1 Inleiding tot “competences” 
Verdrag van Lissabon: EU jargon: taak toewijzing = “competences” 

 Exclusieve comptences, Union competentions: EU wetgeving goedkeuren en juridische 

handelingen  

 Shared competences: gedeelde taak tussen EU en EU-leden  



o EU-leden geen wetgeving uitvoeren in de gebieden waarin de EU de wetgeving reeds 

heeft uitgevoerd 

o Het bestaan van EU-wetgeving kan de rechten van de EU-leden niet belemmeren om 

beleid te maken in hetzelfde gebied  

 Supporting, coordinating or complementary competence: EU beleid dat ondersteuning nodig 

heeft door leden (vaak financiële steun)  

 National competences: nationale overheden  

Maar exacte verdeling is vaak onduidelijk. Verdrag van Lissabon zorgde voor meer duidelijkheid, 

maar toch is er nog veel plaats voor interpretatie: 

 Gebieden van de exclusieve bevoegdheid van de Unie worden bepaald aan de hand van 

functionele beschrijvingen, vb. the Union has exclusive competence when it comes to 

international agreements when it is ‘necessary to enable the Union to …’  necessary is 

open voor interpretatie 

 Flexibiliteitsclausule: EU kan extra competences krijgen indien noodzakelijk  

3.1.2 Beginsel van de verdeling van bevoegdheden 
Limiet van EU competences bepaald door “principle of conferral”: De EU heeft enkel macht doordat 

EU-leden hun competences/soevereiniteit afstaan aan de EU. Dus principle of conferral = optie dat 

competences bij leden blijven.  

 Praktijk EU: Vaak meer functionele definitie in plaats van goed gedefinieerde 

beleidsdomeinen: “EU should do what is necessary to attain objectives” 

 Bevoegdheidsdomeinen van leden kan worden vergroot indien noodzakelijk om 

doelstellingen van het Verdrag te verwezenlijken 

 “Creeping competences”:  

o EU beleidsdomeinen stijgen 

o Sommige lidstaten willen deze uitbreiding disciplineren  

Gebruik van EU competences bepaald door “principles of subsidiarity and proportionality” 

Subsidiarity en proportionality 
Verdrag van Maastricht: subsidiarity principle  

 Beleid op niveau binnen lidstaten indien er nog geen regel is dat beleid moet gevoerd orden 

op niveau van EU. Beleid zo dicht mogelijk bij bevolking voeren  

 Indien EU iets effectiever kan doen, dan moet EU het uitvoeren.  

Principle of proportionality 

 Indien EU beleid mag voeren omdat het iets effectiever kan (subsidiarity principle), dan moet 

EU niet meer doen dan nodig om doel te bereiken  

 “EU should not to more than necessary” 

Toepassing subsidiarity principle en proportionality principle: BTW 

 Subsidiarity principle: EU zou effectiever beleid voeren met betrekking tot BTW dan leden  

 Proportionality principe: EU wilt een beetje harmonisatie, geen volledige harmonisatie van 

BTW-tarieven 

 EU legt minimum en maximum BTW-tarieven vast, leden mogen hun eigen tarief kiezen 

binnen minimum en maximum 



3.1.3 Competences in praktijk  
Verdrag van Lissabon 

Conferral, subsidiarity en proportionality  expliciet, zodat meer duidelijkheid (zie tabel 3.1 p72) (zie 

hierboven)  

 Exclusieve comptences, Union competentions: EU wetgeving goedkeuren en juridische 

handelingen  

 Shared competences: gedeelde taak tussen EU en EU-leden  

o EU-leden geen wetgeving uitvoeren in de gebieden waarin de EU de wetgeving reeds 

heeft uitgevoerd 

o Het bestaan van EU-wetgeving kan de rechten van de EU-leden niet belemmeren om 

beleid te maken in hetzelfde gebied  

 Supporting, coordinating or complementary competence: EU beleid dat ondersteuning nodig 

heeft door leden (vaak financiële steun) 

 National competences: nationale overheden  

o vb. Buitenland/veiligheid zijn vaak national competences: in principe werken leden 

samen zonder de soevereiniteit over te dragen aan de EU 

3.2 Inzicht in de taakverdelingstheorie van het fiscaal federalisme 
“Fiscaal federalisme” 

 Nuttig kader voor het denken over de grondbeginselen van trade-offs 

 De naam komt uit de studie van de belastingen, in het bijzonder welke belastingen moet 

worden ingesteld op nationaal vs sub-nationaal niveau 

Basis economie  

Vraagcurve:  

 Aan welke prijs worden er goederen gekocht? Consumenten kopen goederen indien p <= mu 

 Geeft marginaal nut weer: betalingsbereidheid, preferentie  

 Bij prijs* kopen consumenten c* 

 De marktvraag wordt verzameld over alle individuele vraagcurven 

 

 

 



Aanbodcurve:  

 Geeft weer hoeveel bedrijven een bepaalde hoeveelheid op de markt willen brengen tegen 

een bepaalde prijs  

 Gebaseerd op optimalisatie: Zou de verkoop van een extra eenheid tegen een gegeven prijs 

zorgen voor een stijging van de winst? 

 Aanbodcurve wordt verzameld over alle bedrijven  

o Horizontale som  

o Meest efficiënte producten produceren eerste eenheden  

 

Welvaartsanalyse: consumentensurplus 

 Aangezien de vraag curve is gebaseerd op marginale nut, kan het worden gebruikt om te 

laten zien hoe de consument zijn welzijn wordt beïnvloed door veranderingen in de prijs 

 Kloof tussen marginale nut van een eenheid en de betaalde prijs  surplus van de 

mogelijkheid om c * kopen bij p * 

 Indien p ↓  CS ↑ 

o A: minder betalen voor eenheden die geconsumeerd werden bij oude prijs  

 A = prijsdaling tijdens oude consumptie 

o B: extra surplus op nieuwe geconsumeerde eenheden; c* tot c’ 

 B = som van alle nieuwe kloven tussen marginale nut en de betaalde prijs 

  

 

 



Welvaartsanalyse: productensurplus 

 S = op basis van marginale kosten, dus kan worden gebruikt om te laten zien hoe de 

producenten well-being (welzijn) wordt beïnvloed door veranderingen in de prijs 

 Kloof tussen marginale kost per eenheid en ontvangen prijs  surplus van de mogelijkheid 

om q* te verkopen aan p* 

 Indien p ↑  PS ↑ 

o A: hogere prijs voor eenheden die werden verkocht onder oude prijs  

 A = prijsstijging tijdens oude productie  

o B: extra surplus op nieuwe verkochte eenheden; q* tot q’ 

 B = som van alle nieuwe kloven tussen marginale kosten en prijs. 

  

3.2.1 Basis trade-offs 
Wat is de optimale toewijzing van taken? Er zijn geen duidelijke antwoorden te vinden in de theorie, 

maar er zijn wel enkele trade offs.  

Trade off 1: Diversiteit en lokale informatieve voordelen 
Gecentraliseerde beslissingen zijn inefficiënt 

 Een centraal gekozen beleid is een compromis, waardoor het niet het juiste beleid voor 

iedereen zal zijn  

o vb. centraal gekozen snelheidslimieten: te traag voor autosnelweg, te snel voor 

gewone wegen  

 Lokale informatie over verschillende situaties en preferenties: beleid aanpassen aan lokale 

toestanden en preferenties  lokale overheden hebben een informatie voordeel  

o vb. indien veel verschillende snelheidslimieten dienen te worden ingesteld: lokale 

overheden zijn waarschijnlijk beter bij het bepalen van welke limiet toe te passen op 

welke wegen in hun gemeenten 

 Diversiteit van preferenties en lokale informatie hebben de neiging om decentralisatie te 

bevoordelen  

 

 

 

 



Toepassing: Openbaar vervoer in een land met twee regio’s 

Dreg1, Dreg2: marginale waarde 

MC/person: marginale kost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraagcurve: Dreg1 en Dreg2 

 Dreg1: persoon in regio 1 

 Dreg2: persoon in regio 2 

De personen in de twee regio’s hebben verschillende preferenties voor openbaar vervoer 

vb. D2 > D1: persoon in regio 2 prijst de busdiensten hoger dan persoon in regio 1, de marginale 

waarde van een kleine toename van de prijs van de busdiensten is lager voor individuen in regio 1 

dan in regio 2 

Scenario decentralisatie: openbaar vervoer indien niveaus van regio 1 en regio 2 apart worden 

beslist 

 Regio 1: Kiezen voor het niveau waarbij een typische regio 1 persoon marginale waarde van 

een bus service = de kosten per persoon voor het verstrekken van een extra service 

 Qreg1 

 Regio 2: Kiezen voor het niveau waarbij een typische regio 2 persoon marginale waarde van 

een bus service = de kosten per persoon voor het verstrekken van een extra service 

 Qreg2 

Scenario centralisatie: openbaar vervoer indien niveaus van regio 1 en regio 2 centraal worden 

beslist 

Centrale overheid kijkt naar gemiddelde preferentie voor openbaar vervoer: Dreg1+reg2 centr 

Kiezen voor het niveau waarbij de gemiddelde marginale waarde van een bus service = kosten per 

persoon voor verstrekken van een extra service  Qcentr 

 

 

A 

B 



 

Welvaartsimplicatie? 

Vertrekkend vanuit decentralisatie zien we dat personen uit regio 1 en regio 2 slechter af zijn door 

centralisatie 

 Regio 1: personen betalen te veel voor hun preferenties  welvaartsverlies A  

 Regio 2: personen willen meer openbaar vervoer dan is aangeboden  welvaartsverlies B 

 Kloof tussen marginale waarde (Dreg1, Dreg2) en marginale kost (MC/person) 

Conclusie: Een one-size-fits-all beleid zorgt voor een minderwaardige uitkomst indien personen 

verschillende preferenties hebben. Indien lokale overheden van regio 1 en regio 2 zelf bepalen wat 

optimaal is, dan zal dit leiden tot lagere kosten voor lokale overheden.  

 Diversiteit van preferenties en lokale informatie hebben de neiging om decentralisatie te 

bevoordelen  

Trade off 2: Schaalvoordelen 
= Produceren op grote schaal (centralisatie) of product aanbieden aan meerdere personen  

 kosten ↓ 

Toepassing groot busbedrijf: vaste kosten kunnen verspreid worden over meerdere bussen, 

waardoor kost per bus ↓  

 Schaalvoordelen hebben de neiging om centralisatie te bevoordelen  

Toepassing: Openbaar vervoer 

Dreg 1 en Dreg1+2 geeft verschil in preferenties weer. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decentralisatie 

 Marginale kost per persoon MC/person  

 Hoeveelheid Qreg1 

Centralisatie 

 Marginale kost per persoon MC’/person 

 Hoeveelheid Qcentral = kruispunt tussen Dreg1+2 (gemiddelde) en MC’/person 

o D: Niveau dat optimaal is voor gemiddelde persoon is niet gelijk aan optimale niveau 

van persoon van regio 1  inefficiëntie (          ) 

D 

C 



o C: De inefficiëntie wordt gecompenseerd omdat persoon uit regio 1 wordt 

geconfronteerd met een lagere marginale kost.   

 Schaalvoordelen hebben de neiging om centralisatie te bevoordelen  

Trade off 3: Externaliteiten  
Een beslissing in de ene regio heeft een effect op de andere regio’s  

Positieve externaliteiten: beleid van de ene regio heeft een positieve invloed op andere regio’s 

vb. Defensie: De bevolking heeft voordelen bij een centraal leger. Indien elke regio apart de grootte 

van het leger zou moeten beslissen zou de waarde van het leger worden onderwaardeerd, waardoor 

er zou gekozen worden voor een kleiner leger. Om positieve externaliteiten te laten verschijnen 

wordt het leger centraal gekozen. 

 If decentralised, each ‘city’ would likely undervalue the nationwide  benefit of a slightly 

larger army 

 Army size decided at higher level of government to capture positive spillovers 

Negatieve externaliteiten: beleid van de ene regio heeft een negatieve invloed op andere regio’s 

vb. BTW wordt op nationaal niveau bepaald bij alle EU leden. Indien elke regio apart het BTW tarief 

zou moeten beslissen, dan zouden regio’s geneigd zijn om BTW tarief te verlagen. VAT Ghent 25%; 

Deinze sets VAT to 15% to attract consumers from  Ghent and sees its tax collection rise; Ghent 

responds by lowering VAT  as well, … (= race to the bottom) Om negatieve externaliteiten te 

vermijden wordt het BTW tarief centraal gekozen.  

Toepassing  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blauwe oppervlakte: welvaartsverlies door geen rekening te houden met externaliteiten  

                          = welvaartskost  

Conclusie 

 Het bestaan van spillovers stelt voor om te beslissen op een hoger niveau van de overheid te 

nemen 

 Maar dwingt niet tot centralisatie! 

o Samenwerking tussen lager niveau overheden (~ zichtbaarheid van spillovers) 

o Te grote verschillen in de voorkeuren 

 



Trade off 4: Democratie als controle mechanisme 
Niet alle regeringen en politici zijn helemaal altruïstisch (↔ egoïsme) 

vb. bevoorrechten machtige belangengroepen, ten nadele van de gemiddelde burger  

Oplossing: democratie = akkoord die de macht van de politici en regeringen controleren om ervoor 

te zorgen dat programma van politici en regeringen zo dicht mogelijk bij de belangen van mensen 

aansluiten  misbruik van beslissingsbevoegdheid wordt voorkomen door herverkiezing 

Beslissingen op hoger of lager niveau? 

 Op het moment van de verkiezing: pakket beloften 

 Hoe meer lokaler verkiezingen, hoe meer specifiek het pakket en hoe gemakkelijker te 

controleren door de kiezers 

 Op hogere niveaus bredere pakketten met meer ruimte te glijden in voor machtige 

belangengroepen 

 Democratie als controlemechanisme heeft de neiging om decentralisatie te bevoordelen  

 Besluit moet zo dicht mogelijk bij de kiezers mogelijk worden gemaakt! 

Trade off 5: Rechtsgebied concurrentie (jurisdictional competition) 
Stemmers hebben de mogelijk om de regering te beïnvloeden door 

 Stem: stemmen (= democratie als controle mechanisme) 

 Exit: personen hebben de mogelijk om een rechtsgebied te verlaten dat een bepaald beleid 

heeft gekozen  

o Voornamelijk op subnationaal niveau 

 Personen kunnen verhuizen  beleidsmakers meer aandacht besteden aan 

de wensen van personen 

 Indien centralisatie: stemmers hebben geen exit optie 

 Decentralisatie heeft de neiging om de overheid te verbeteren: concurrentie tussen regio’s 

om bevolking het best mogelijke te bieden in het aanbieden van publieke diensten 

 Hoe lokaler de verkiezingen, hoe groter de druk om te verhuizen, vb. Trump: kiezers naar 

Canada 

Samenvattend 
Wat is op de optimale verdeling van taken? Geen duidelijk antwoord uit theorie, wel trade offs 

1. Diversiteit en lokale informatieve voordelen: decentralisatie 

2. Schaalvoordelen: centralisatie 

3. Externe effecten: centralisatie; lokale overheden hebben de neiging om de impact (positief 

of negatief) op andere rechtsgebieden te onderwaarderen  

4. Democratie als controle mechanisme: decentralisatie; meer specifieke keuzes 

5. Rechtsgebied concurrentie: decentralisatie; keuze exit  

3.2.2 Van theorie naar praktijk 
Beleidssituatie is complex, waardoor het moeilijk is om het optimale niveau van de overheid voor 

elke taak te bepalen 

Duidelijk dat subsidiariteit een goed idee is = alle beslissingen op zo’n laag mogelijk niveau in EU, 

enkel beslissingen door EU indien dit efficiënter zou zijn  

 indien twijfel: toewijzing van taak aan laagst mogelijke niveau, omdat hogere beslissingsniveau 

minder democratie kunnen garanderen via voice en exit. 



Economische beleidsdomeinen, voornamelijk Gemeenschappelijke Markt: centralisatie  

 Belangrijke externe effecten  

↔ indien decentralisatie: negatieve externe effecten 

o vb. Elk EU land beslist zelf over subsidies, waardoor bedrijven in andere EU landen 

leiden onder de intense competitie. Daardoor zullen gedecentraliseerde beslissingen 

over subsidies zorgen voor negatieve externe effecten.  

o vb. Elk EU land beslist zelf over product specifieke regels, waardoor dit zou zorgen 

voor een gefragmenteerde Europese markt met veel kleine bedrijven. Daardoor 

zullen gedecentraliseerde beslissingen over product specifieke regels zorgen voor 

negatieve externe effecten.  

 Geen al te grote verschillen in nationale preferenties  

 Schaalvoordelen  

Niet-economische beleidsdomeinen: meestal decentralisatie  

 Buitenlands- en defensie beleidsdomeinen: eerder samenwerking, dan centralisatie 

 Veel schaalvoordelen  

 Grote verschillen in nationale preferenties, vb. Europese leger  

Zijn besluitvormingsprocedure op EU-niveau (centralisatie) efficiënt en aanvaardbaar? 
Beslissingsmakingsregels in EU: wat is de invloed op 

 Het vermogen van de EU om op te treden 

 Verdeling van de macht tussen de EU-leden 

 Democratische legitimiteit 

Nadenken over institutionele hervormingen van de EU met behulp van de theorie: uitbreiding van de 

institutionele hervorming van de EU  institutionele wijzigingen in het Verdrag van Nice en het 

Verdrag van Lissabon 

De problematische geschiedenis van het opstellen van regels 

Voorbereiden op Oosterse uitbreiding 

 Door de komende uitbreiding was er nood aan een hervorming van instituties  

 Hoofdprobleem: besluitvorming (15 leden  27 leden!) 

o Belangrijke beslissingen: unanimiteit  

o Andere beslissingen: qualified majority voting (QMV) 

 Enkele pogingen om beslissingsregels aan te passen 

o 1997 Verdrag van Amsterdam 

o 2000 Verdrag van Nice 

o 2003 ontwerp/schets Grondwettelijk Verdrag 

 2003 heroverwogen door IGC 

o 2004 Grondwettelijk Verdrag 

o 2007 Verdrag van Lissabon: hier pas een degelijke oplossing!  

Bij pogingen voornamelijk vet blauw schrift leren, rest is bijzaak. 

 

Poging 1: Verdrag van Amsterdam (1997) 

= geen overeenkomst 



Opruimen van Verdrag van Maastricht of Verdrag betreffende de Europese Unie (1992) 

 Meer sociaal beleid, bevoegdheden Parlement bescheiden gestimuleerd 

 Flexibele integratie, ‘nauwere samenwerking.’ 

Geen overeenkomst over 

 Hervorming van Commissie  

 Hervorming van Raad van de Europese Unie 

 Lijst met beleidsdomeinen die beslist moeten worden via qualified majority voting (QMV) 

Dus “Amsterdal leftovers” 

 Stemregels in de Raad van Ministers, 

 Aantal commissarissen 

 Uitbreiding van kwesties waarbij meerderheidsstemming  

Poging 2: Verdrag van Nice (2000) 

Akkoord omtrent hervormingen van instituties, maar slechts matig uitgevoerd 

 Stemregels Raad van de Europese Unie:  

o Zeer complex 

o Verminderen vermogen van de EU om op te treden met meer leden  

 Geen belangrijke uitbreiding van de stemming bij meerderheid. 

Algemeen gezien als een faling, want Verdrag van Nice zorgt voor een verslechtering van de 

situatie: Verdrag van Nice is was van kracht totdat hervormingen omtrent verdrag in 2009. 

Hervormingen omtrent verdrag zijn nog steeds van kracht vandaag. 

Belangrijkste wijzigingen herbekeken in ontwerp van grondwettelijk verdrag, 2003 

Bekrachtigingsproblemen 

Poging 3: Europese bijeenkomst constitutioneel verdrag 

1 jaar (!) na Top in Nice, geven de EU leiders toe dat Verdrag van Nice niet genoeg is. Gevolg: vragen 

voor de hervorming van Nice hervormingen nog voordat Verdrag van Nice hervormingen zijn 

geprobeerd (stemming in de Raad regels!) 

Overeenkomst omrent Verklaring van Laken: besluit om de Conventie over de Toekomst van Europa 

in te stellen, die een conceptversie van de Europese Grondwet opstelde 

Gevolg: opzetten van een Europese bijeenkomst om een Verdrag op te stellen  

De bijeenkomst besliste om een grondwet op te stellen 

 Gerund door voormalige Franse Pres Valery Giscard d'Estaing 

 Echte grondwet = juridisch problematisch: in strijd met verdragen 

Betere regels voor de besluitvorming voor de Raad van Ministers en iets meer 

meerderheidsstemming: gewogen stemming  dubbele meerderheid 

Gevolg: Sommige landen verliezen, anderen krijgen meer macht… 

Opneming van het Handvest van de grondrechten: politieke, sociale en economische rechten voor 

EU-burgers en inwoners 



Frankrijk en Nederland verwerpen grondwettelijk verdrag in referenda in de zomer van 2005 

Gevolg: EU leiders staken omtrent bekrachtigingsdeadline 

Poging 4: Verdrag van Lissabon (2007)/hervormingen  

Onder het Duitse voorzitterschap van de EU (2007): EU-leiders beslissen dat er nog steeds een 

behoefte is om de regels van Nice te hervormen om de uitbreiding van de EU efficiënt en legitiem te 

houden.  

Grondwettelijk Verdrag wordt ‘dood’ verklaard, er wordt een schets gemaakt voor vervanging: 

Hervormingsverdrag of Verdrag van Lissabon (waar het door de leiders in 2007 werd ondertekend) 

Een groot deel van CT opgenomen in Hervormingsverdrag.  

 Maar ingelijst als een hervorming van het Verdrag van Rome en Maastricht Verdragen.  

 Verschillende vorm en geen symbolen van de staat 

 Doel was om een referendum te vermijden zonder de inhoud te veranderen  

6/2008: Ierland verwerpt Verdrag in referendum (referendum is verplicht in Ierse grondwet) 

Gevolg:  

 Terug naar beslissingsregel van Verdrag van Nice  

 Tsjechië is (nog) niet verder doorgegaan met de ratificatie na het Ierse “nee” 

 Polen: presidentiële handtekening nog steeds nodig 

2009: Ierland zegt “ja” tegen het Verdrag 

 Lech Kaczynski, de Poolse president, bekrachtigt ook het Verdrag in oktober 

 Begin november 2009 heeft de Tsjechische president Vaclav Klaus het verdrag ondertekend 

 Verdrag van Lissabon in werking 01/12/2009 

Maar toch zijn er nog vele problemen bij Verdrag van Lissabon: vb. problematische discussie omtrent 

wie de hand zou schudden van Obama wanneer hij Madrid kwam bezoeken in 2010? 

gevolg: President Obama besliste om niet naar Madrid te komen, omdat de Europese leiders niet 

konden beslissen  

3.3 Economische visie op besluitvorming  

3.3.1 Beslissingsprocedure 
Europese Commissie bijna-monopolie op initiëren van besluitvorming EU: Recht van initiatief  

= voorstelling van wetgeving aan Raad van de Europese Unie en Europese Parlement 

 Goedkeuring wet door  

 Raad van de Europese Unie  

 Europees Parlement (vaak) 

 Enige instelling die nieuwe wetten kan voorstellen 

 “Gewone wetgevingsprocedure”= Europees Parlement en Raad van de Europese Unie hebben 

evenveel macht met betrekking tot goedkeuring of verwerping 

 Europese Parlement verkreeg macht na Verdrag van Lissabon: maar wordt niet beschouwd 

als tegengewicht voor Europese Commissie en Raad van de Europese Unie. Het Europees 

Parlement heeft weinig kans om het besluitvormingsproces te blokkeren. 



Raad van de Europese Unie/Raad van Ministers/Raad 

 Bestaat uit een vertegenwoordiger van elke EU-lid die gemachtigd is om zijn regering te 

verbinden aan de besluiten van de Raad 

o Ministers voor elk gebied  

 vb. ministers van Financiën: problemen m.b.t. begrotingsbeleid  

 Raad maakt gebruik van verschillende namen volgens de kwestie besproken, 

vb. Ecofin voor financiële en budgettaire kwesties 

 Belangrijkste besluitvormingsorgaan van EU: bijna elke EU wetgeving moet worden 

goedgekeurd door Raad van de Europese Unie 

 Hoofdtaak: goedkeuring EU wetgeving 

o Maatregelen om Verdragen uit te voeren 

o Maatregelen met betrekking tot de begroting en internationale overeenkomsten van 

de EU  

o Verondersteld om de algemene economische beleid van de lidstaten in het kader van 

de Economische en Monetaire Unie te coördineren (EMU) 

 vb. norm voor het begrotingstekort van 3% 

 Twee belangrijkste beslissingsregels:  

o Unanimiteit voor meest belangrijke problemen 

 vb. verdrag veranderen, toetreding nieuwe leden, instellen van 

meerjarenbegroting,… 

o Gekwalificeerde meerderheidsstemming (QMV) 

 voor de meeste problemen: ongeveer 80% van alle Raad van de Europese 

Unie beslissingen  

3.3.2 Gekwalificeerde meerderheidsstemming (QMV) 
“Gewone wetgevingsprocedure”: Raad van de Europese Unie moet een wetgeving goedkeuren door 

gekwalificeerde meerderheidsstemming 

 Toch zal de Raad van de Europese Unie stemt zelden!  

 Raad van de Europese Unie beslist bij consensus 

 QMV en stemgewichten zijn belangrijk 

o Als landen weten dat ze zouden worden overstemd: meestal aansluiten bij de 

consensus  

o Naties gaan door middel van een mentaal proces van “shadow voting” alvorens te 

beslissen om de consensus te sluiten: op voorhand wordt er bepaald hoe er gestemd 

zou moeten worden, indien iets niet gestemd zou worden, wordt het niet uitgewerkt 

 Erachter komen wat de uitkomst zou zijn, als er een stemming gehouden zou 

worden  

 Meerderheidsregel en stemmen belangrijk voor hoofdrekenen 

↔ Europese Parlement keurt wetten goed door een gewone meerderheid 

Procedure tot midden 2004: basisvorm onveranderd sinds Verdrag van Rome (1958) 

 Tot midden 2004 = datum Oost-uitbreiding  

Verdrag van Nice (2001) 

 Minister van elke lidstaat heeft een bepaald aantal stemmen 

 Meer bevolkte leden hebben meer stemmen 



o Veel minder dan de bevolking-proportionaliteit suggereert 

o vb. Frankrijk (60 miljoen inwoners) heeft 10 stemmen; Denemarken (5 miljoen 

burgers) heeft 3 

 Totale aantal stemmen in de EU-15 is 87 

 Drempel voor een winnende meerderheid 62 stemmen 

o een zogenaamde “gekwalificeerde meerderheid” 

o dat wil zeggen ongeveer 71% van de stemmen nodig om het voorstel goed te keuren 

Implicaties 

 Grotere lidstaten hebben meer stemmen, maar niet proportioneel met aantal inwoners 

o vb. 71% van de stemmen ≠ 71% van de leden  

o Indien 3 grote leden “nee” stemmen kan dit de goedkeuring blokkeren, zelfs als de 

12 andere leden “ja” stemmen  

 Kleine landen krijgen veel meer stemmen dan strikt populatie-proportionaliteit 

o 71% van de stemmen ≠ 71% van de EU-bevolking. 

o 71% drempel kan theoretisch worden bereikt, vb. verbond van slechts 8 leden die 

58% van de EU bevolking hebben 

Procedure Verdrag van Nice (2004) – Verdrag van Lissabon (2014) 
Verdrag van Nice wilde Verdrag van Rome omvormen zodat besluitvormingsproces zou gelden voor 

25 landen, maar nog niet oké, dus Verdrag van Lissabon  

Procedure na Verdrag van Lissabon (01/11 / 2014-2017) 
Als een land zich benadeeld voelt kan deze tot 2017 beslissen om terug te gaan naar Verdrag van 

Nice 

3.3.3 EU-vermogen om te handelen: besluitvorming efficiëntie 
EU-leiders hadden moeilijkheden om de instituties te hervormen naar aanleiding van de 

voorbereiding voor de Oosterse uitbreiding (regels 6 leden  regels > 6 leden): lange reeks van 

hervormingen om EU besluitvormingsprocedure efficiënt (= vermogen om te handelen) en 

democratisch te houden! 

Een kwantitatieve maatstaf voor efficiëntie/vermogen om te handelen: passage probability 
= meet hoe gemakkelijk het is om een meerderheid te vinden onder een bepaalde stemming 

regeling, d.w.z. het # mogelijke winnende coalities als percentage van totaal # mogelijke coalities 

Toepassing 

 3 stemmers: A, B, C 

 Kolom 1, 2, 3: alle mogelijke coalities  

 Kolom 4: # “yes” stemmen voor elk van de coalities  

 Kolom 5: nagaan elke coalitie zou winnen, uitgaande van 50% de stemmen om voorstel goed 

te keuren  

 Passage probability wordt beïnvloed door 

o Aantal leden  

o Verdeling van stemmen: hoe meer stemmen geconcentreerd zijn bij één stemmer 

(vb. 20 stemmen voor A, 5 stemmen voor B, 5 stemmen voor C), hoe moeilijker het is 

voor B en C om een coalitie te vinden, waardoor ↓ efficiëntie  

o Majority treshold/drempel: hoe hoger de threshold/drempel, hoe moeilijker om een 

coalitie te vinden, waardoor efficiëntie ↓ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitbreidingsuitdagingen  

Oosterse uitbreiding  institutionele hervorming van de EU vereist: zich richten op de 

besluitvorming 

 Verdrag van Nice en het Verdrag van Lissabon 

 Regels van het Verdrag van Nice zijn van kracht, en zullen van kracht blijven tot 2014/01/11  

 

Focus op de Raad van Ministers stemregels 

 80% van de EU-besluiten is gewone wetgevingsprocedure (medebeslissing) 

o Raad van de Europese Unie beslist met gekwalificeerde meerderheid 

o Het Parlement beslissen bij gewone meerderheid 

 Focussen op landen, waardoor Europees Parlement minder belangrijk wordt in de analyse 

Historische efficiëntie en Verdrag van Nice hervormingen  
EU9: toen Giscard d'Estaing de president van Frankrijk werd: 512 mogelijke coalities 

EU27: toen Giscard Grondwettelijk regels van het Verdrag overweegde: 134 miljoen mogelijke 

coalities 

Figuur 3.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vroegere EU met 6, 9, 10, 12 en 15 leden  

 Toekomstige EU met 25, 27 en 29 leden 

 Hoewel de efficiëntie is gedaald, hebben vorige uitbreidingen de besluitvormingsefficiëntie 

slechts matig belemmerd  



 Tot EU 15: We zien een dalende trend, waardoor de manieren om de Raad van de Europese 

Unie te blokkeren zijn toegenomen: EU besluitvorming uiterst moeilijk 

Verdrag van Nice maakt QMV complexer en nemen 2 nieuwe criteria op met betrekking tot 

stemmen: voorstel gaat naar Raad van de Europese Unie wanneer coalitie van ja-stemmers voldoet 

aan 3 criteria: 

 Stemmen: 72% van de stemmen van de Raad van de Europese Unie 

 Aantal leden: 50% van de lidstaten 

 Bevolking: 62% van de EU-bevolking 

 Het Verdrag van Nice maakt de situatie alleen maar erger (zie daling lichte blokjes) 

 Manieren om de Raad van de Europese Unie te blokkeren in de Raad zijn enorm 

toegenomen met het Verdrag van Nice hervorming: EU-besluitvorming uiterst moeilijk 

Waarom is Verdrag van Nice zo inefficiënt? 

 De facto single treshold (bevolking en lid treshold maakte bijna nooit iets uit) 

 2,7 miljoen coalities voldoen aan stem criterium 

o slechts 23 van hen voldoen niet op de bevolking (7) of lid (16) treshold/drempel! 

 kleine toename in % (71  72) heeft grote gevolgen 

o ~ Verdeling van de winnende coalities 

 Nood aan een ander verdrag, namelijk Verdrag van Lissabon 

Verdrag van Lissabon: stijgende efficiëntie, door dubbele meerderheidsregel voor Raad van de 

Europese Unie  

 EU-lidstaten: 55%  

 EU-bevolking: 65% 

 efficiëntie ↑ 

 

Overzicht van mogelijkheden voor dubbele 

meerderheidsregel voor Raad van de Europese 

Unie 

 

 

 

 

 

Criteria 1: lidstaten  

Criteria 2: bevolkingsaantallen 

 

 

 

 

 

 

 



 

Stemmen worden herschikt binnen Raad van de 

Europese Unie: 

 Elk land krijgt meer stemmen  

 Grote landen krijgen veel meer stemmen dan          

kleine landen  

 Verschuiving naar favoriseren van grote

  landen  

 

% stijging per lid 

 Polen en Spanje zijn de grootste relatieve winnaars 

 Kleine landen zijn de grootste relatieve verliezers  

 

 

 

 

 

3.4 De verdeling van macht onder EU-lidstaten 
Macht = vermogen om EU-besluiten te beïnvloeden, kans op het maken of breken van een winnende 

coalitie 

Doet de verdeling van macht ertoe? De budgettoewijzingen zijn een observeerbare manifestatie van 

macht 

Hoge correlatie: hoe meer macht van een 

bepaald land in beslissingsproces, hoe groter het 

aandeel van EU-budget in dat bepaald land  

Maar: Zweden, Oostenrijk en Finland: verband 

klopt niet.  

Want: voor toetreding van Zweden, Oostenrijk 

en Finland werden er onderlinge regels 

afgesproken tussen de andere landen  

 

3.4.1 Empirisch bewijs over de relevantie van de maatstaf van macht 
Budget allocaties zijn een manifestatie van macht: jaarlijks budget moet passeren langs Raad van de 

Europese Unie (QMV) en Europees Parlement (meerderheid). Besluit: stemmacht is een determinant 

van budget allocaties. 

 



3.4.2 Voting shares als een maatstaf voor macht: tekortkomingen  
Why not use vote shares? 

 Simple example with 3 countries A, B & C 

 A = 40 votes, B=40 votes, C=20 votes 

o A & B double power of C? 

 Need 50% of votes to win: 

o All equally powerful: de drie landen hebben de mogelijkheid om een winnende 

coalitie te vormen  

 Suppose majority threshold rises to 75%: 

o C loses all power: C heeft niet de mogelijkheid om een winnende coalitie te vormen 

o cf. Luxemburg 1958-73:  

 1957 Verdrag van Rome: regels voor QMV, Luxemburg kreeg maar 1 stem. 

De minimum drempel voor QMV was 12 van de 17 punten  

 Gevolg: Luxemburg had weinig macht over problemen die beslist werden via 

QMV, omdat 1 stem onvoldoende was  

 Voting shares kunnen een indicatie zijn voor macht, maar zegt niet alles 

 Voting shares zijn afhankelijk van  

o Meerderheidsdrempel/majority treshold 

o Verdeling van stemmen  

3.4.3 Macht om een winnende coalitie te breken: the Normalized Banzhaf Index (NBI) 
= Waarschijnlijkheid van een natie om een winnende coalitie te breken in een willekeurig gekozen  

kwestie 

 Indicator van macht 

 Normalized: het aandeel van een land in het totale aantal gebroken coalities 

Toepassing: critical = winnende coalitie kunnen veranderen in 

verliezende coalitie door stem te veranderen 

 A is critical in 3 situaties, waarvan 5 situaties in totaal 

         critical zijn, dus 3/5  

 B en C zijn critical in 1 situatie, waarvan 5 situaties in   

     totaal critical zijn, dus 1/5 

 Gevolg: A heeft meer macht dan B en C (hogere NBI) 

 

NBI ≈ voting share, maar toch is er 

enige afwijking dat veel kan betekenen 

in termen van macht 

 

 

 

 

 



Verschuiving naar grote landen: grote landen 

gaan er ongeveer 10% op vooruit  

 Aznar bonus: , Verdrag van Nice 

herverdeelde de stemmen op een manier die 

zwaar de grote leden favoriseerde; Spanje en 

Polen kregen veel macht 

 

 

 

 

 

3.4.4 Machtsverschuivingen in 2014 (of 2017)  

 Nieuwe regels treden in werking in 2014/01/11 

 Verdrag van Nice  Verdrag van Lissabon 

o Meer macht verlenen aan de kleinste staten en Duitsland 

o Grootste verliezers Spanje en Polen en middelgrote staten 

 

3.5 Legitimiteit bij de besluitvorming van de EU 

3.5.1 Denken over democratische legitimiteit 
Legitimiteit is een glibberig concept 

 Fair: iedereen evenveel gewicht 

 Aanpak: evenveel macht per burger is legitiem of “fair” 

 Wie zijn de EU-burgers? Er zijn 2 opties: unie van lidstaten of unie van mensen? 

o Naties: elke lidstaat zou evenveel stemmacht moeten hebben, dus 1/27 macht  

o Mensen: elke persoon zou evenveel stemmacht moeten hebben, 1 stem = 1 persoon 

De EU heeft een tweestappenprocedure 

 Mensen verkiezen de nationale regeringen 

 Overheden stemmen in de Raad van de Europese Unie  

Toepassing: Typische Française is minder waarschijnlijk invloedrijk in landelijke verkiezing dan een 

Deen  Franse minister heeft meer stemmen nodig in de Raad van de Europese Unie om de kans 

van elke Franse kiezer te egaliseren 

 



Onder Verdrag van Lissabon:  

 Elke persoon = 1 stem  

 Elk land = 1 stem  

 

 

 

 

Macht van grote landen gaat er sterk op 

voorruit, ze worden belangrijk op criteria van  

 Lidstaten  

 Bevolking: 65%  

  Resterende landen krijgen meer macht 

omdat Engeland (een groot land) weggaat  

 Passage probability ↑  

 

 

Hoofdstuk 4: Essentiële micro-
economische instrumenten  
Inleiding 
Hoofdstuk 4 – 5: Handelsbelemmeringen (vb. tarieven) en handelsliberalisatie in een open economie 

Doel van micro analyse: het ontwikkelen van een zo eenvoudig mogelijk raamwerk om de effecten 

van diepere integratie/discriminatie van handelsliberalisering op bedrijven, consumenten en 

economieën, vb1. Waarom reageert VK op EEG 6 door creatie van EVA? vb2. Waarom besloten meer 

en meer EVA-landen om zich bij de EU te voegen? 

Doel hoofdstuk 4:  

 Eenvoudig raamwerk creëren om na te denken over handelsbelemmeringen  

 Verschillende types van handelsbelemmeringen  

 Structuur  

o Vraag en aanbod (4.1) 

o Vraag en aanbod in open economie (4.2) 

o Handelsbelemmering  

o Soorten handelsbelemmeringen  

Hoe wordt handel beïnvloed door handelsbelemmeringen? 

 Eenvoudig raamwerk om trade offs aan te duiden  

 Eenvoudige veronderstellingen:  



o Bedrijven zijn perfecte concurrenten: individuele beslissingen hebben geen effect op 

de prijs = prijsnemers 

o Constante schaalvoordelen: geen schaalvoordelen = GK dalen niet, indien bedrijf 

meer produceert  

4.1 Inleidend: aanbod- en vraagcurve 

4.1.1 Vraagcurve en marginaal nut 
 Aan welke prijs worden er goederen gekocht? Consumenten kopen goederen indien p <= mu 

 Geeft marginaal nut weer: betalingsbereidheid, preferentie  

 Bij prijs* kopen consumenten c* 

 De marktvraag wordt verzameld over alle individuele vraagcurven 

 

4.1.2 Aanbodcurve en marginale kost 
 Geeft weer hoeveel bedrijven een bepaalde hoeveelheid op de markt willen brengen tegen 

een bepaalde prijs  

 Gebaseerd op optimalisatie: Zou de verkoop van een extra eenheid tegen een gegeven prijs 

zorgen voor een stijging van de winst? 

 Marginale kost: extra kost om een extra eenheid van het product aan te bieden  

 Aanbodcurve wordt verzameld over alle bedrijven  

o Horizontale som  

o Meest efficiënte producten produceren eerste eenheden  

 



4.1.3 Welvaartsanalyse: consumenten- en producentensurplus  
Consumentensurplus:  

 Aangezien de vraag curve is gebaseerd op marginale nut, kan het worden gebruikt om te 

laten zien hoe de consument zijn welzijn wordt beïnvloed door veranderingen in de prijs 

 Kloof tussen marginale nut van een eenheid en de betaalde prijs  surplus van de 

mogelijkheid om c * kopen bij p * 

 Indien p ↓  CS ↑ 

o A: minder betalen voor eenheden die geconsumeerd werden bij oude prijs  

 A = prijsdaling tijdens oude consumptie 

o B: extra surplus op nieuwe geconsumeerde eenheden; c* tot c’ 

 B = som van alle nieuwe kloven tussen marginale nut en de betaalde prijs 

  

Producentensurplus:  

 S = op basis van marginale kosten, dus kan worden gebruikt om te laten zien hoe de 

producenten well-being (welzijn) wordt beïnvloed door veranderingen in de prijs 

 Kloof tussen marginale kost per eenheid en ontvangen prijs  surplus van de mogelijkheid 

om q* te verkopen aan p* 

 Indien p ↑  PS ↑ 

o A: hogere prijs voor eenheden die werden verkocht onder oude prijs  

 A = prijsstijging tijdens oude productie  

o B: extra surplus op nieuwe verkochte eenheden; q* tot q’ 

 B = som van alle nieuwe kloven tussen marginale kosten en prijs. 

  



4.2 Inleidend: aanbod- en vraagcurve in een open economie  

4.2.1 Import vraag curve (MD), “home” 
 Hoeveel voert een land in gegeven de binnenlandse prijs p? 

 Veronderstelling: import en binnenlandse productie = perfecte substituten  

 Kloof tussen binnenlandse consumptie en binnenlandse productie = import  

 Open economie: wereldprijs legt binnenlandse prijs vast, omdat consumenten altijd kunnen 

importeren aan wereldprijs  

 

↔ 1: vraagoverschot wordt 

geïmporteerd 

↔ 2: vraagoverschot wordt 

geïmporteerd 

         Vraag naar import in eigen land 

3: bij een prijs p* in binnenland, zal de 

vraag naar import 0 zijn  

2: bij een prijs” in het binnenland, zal de 

vraag naar import gelijk zijn aan C”–

Z”=M” 

1: bij een prijs p’ in het binnenland, zal 

de vraag naar import gelijk zijn aan C’-

Z’=M’ 

Welvaartsanalyse: import vraag curve (MD) als de marginale voordelen van import 
Voorbeeld: welvaartseffecten van wereld prijsverhoging van p’ naar p’’ 

 ↑ import prijs = ↑ binnenlandse prijs  

 Vraag naar import daalt tot M”, consumptie daalt tot C”, productie stijgt tot Z” 

 Consumentensurplus ↓ met A +  B + C + D 

 Producentensurplus ↑ met A 

 Netto totaal verlies land 

o Linkerpaneel = A + B + C + D –A = B + C + D 

o Rechterpaneel = C + E 

 

1 

2 



Handelsvolume effect en de grensprijs effect 
Verlies in het binnenland door stijging van p’ naar p”: C + E 

 C = binnenland betaalt meer voor eenheden die hij tegen de oude prijs 

reeds ingevoerde 

 grensprijseffect 

 E = binnenland verliest eenheden, doordat minder importeren tegen 

hogere prijs p” 

o Gebied E meet verlies: marginale waarde van de eerste verloren 

eenheid is de hoogte van de MD-curve aan M’, maar binnenland 

betaalde eerst P’ voor deze eenheden voor de prijsstijging, dus 

het netto verlies is de kloof van  P’ tot MD 

 volume effect: p↑  import ↓, p↓  import ↑ 

Import vraag in een open economie: wereldprijs legt binnenlandse prijs vast, 

omdat consumenten altijd kunnen importeren aan wereldprijs 

4.2.2 Expert aanbod curve (MS), “foreign” 
Import van producten in Home = export van producten uit Foreign  

 

        Vraag naar export vanuit buitenland 

Z’, C’: bij een prijs p’ zullen foreign bedrijven 

Z’ produceren en foreign consumenten C’ 

kopen  

        1: Z’ – C’ = X’ export  

Indien prijs stijgt wil buitenland meer 

exporteren: foreign bedrijven produceren 

meer, foreign consumenten kopen minder 

 

Welvaartsanalyse: export aanbod curve (MS) als marginale voordelen van export  
Voorbeeld: prijsstijging van p’ tot p” 

 Vraag naar export stijgt tot X”, consumptie daalt tot C”, productie stijgt tot Z” 

 Consumentensurplus ↓ met A +  B  

 Producentensurplus ↑ met A + B + C + D + E 

 Netto totaal verlies land 

o Linkerpaneel = - A –B + A + B + C + D + E = C + D + E 

o Rechterpaneel = D + F 

  

1 



Handelsvolume effect en de grensprijs effect 
Winst in het buitenland door stijging van p’ naar p”: D + F 

 D = buitenland heeft meer winst door het vragen van prijs p”, 

terwijl het eerst p’ vroeg  

 grensprijseffect 

 E = meer winst uit de export van meer producten  

 volume effect: p↑  export↑, p↓  export↓ 

4.2.3 Import vraagcurve (MD) en export vraag curve (MS) 
MD-MS diagram samen met een open economie vraag- en aanbod 

diagram: tracken van binnen- en buitenlandse gevolgen & wijzingen in handelsbeleid  

 

4.3 Most Favoured Nation (MFN)/meest begunstigde natie tarieven 

analyse 
Wat gebeurd er indien we een handelsbelemmering, namelijk een tarief, toevoegen in MS-MD 

analyse ? 

Tarief = wedge tussen  

 Wat foreign producenten krijgen: grens prijs  

 Wat consumenten betalen: binnenlandse prijs 

 Verschil gaat naar home overheid 

 Tarief is een taks op import  

4.3.1 Prijs- en hoeveelheidseffecten van een tarief  
 Most Favoured Nation tarief = zelfde tarief voor alle handelspartners ten opzichte van het 

buitenland, waardoor een niet-discriminerende liberalisatie  

 Pas echte Europese integratie door preferentiële handelsliberalisering (zie hoofdstuk 5) 

 Invoeren van een tarief:  

o T euro betalen voor elke ingevoerde eenheid van een goed 

o Grensprijs ≠ binnenlandse prijs 

 Grensprijs + T = binnenlandse prijs  

 Rechterpaneel: MS en MD voor tarief, verticale as bij Pft = binnenlandse prijs  

 Linkerpaneel: MS, verticale as bij Pft = grensprijs  



 

 

 

Een tarief zorgt voor een verschuiving van de MS curve 
Tarief T beïnvloed… 

 MD (import vraag):  

o Hoeveel import bij een gegeven binnenlandse prijs?  

 Tarief laat MD onveranderd 

 

 MS (import aanbod):  

o Exporteurs verdienen nu een grensprijs = binnenlandse prijs – T 

o Exporteurs moeten binnenlandse prijs met T verhogen om hetzelfde volume te 

kunnen exporteren naar Home 

 Tarief zorgt voor een verschuiving van MS naar boven met T eenheden  

De nieuwe evenwichtshoeveelheid en evenwichtsprijs  
Hoe hoog zou de binnenlandse prijs moeten worden in Home zodat Foreigners Ma als export 

aanbieden aan Home na tarief?  Pa + T, want Foreign krijgt enkel prijs Pa (grensprijs = binnenlandse 

prijs – T)  

 

Foreign  Home 



Gevolg:  

 Nieuw evenwicht M’ en P’ 

 Binnenlandse prijs (P’) ≠ grensprijs (P’ – 

T)  

 FT = Free Trade 

 Binnenlandse prijs ↑ tot P’, P’ > Pft 

 Grensprijs ↓ tot P’ - T 

 Home import ↓ tot M’, Mft > M’ 

 Productie en consumptie effecten  

o Binnenlandse consumptie ↓ 

o Binnenlandse productie ↑ 

o Foreign consumptie ↑ 

o Foreign productie ↓ 

 

4.3.2 Welvaartseffecten van een tarief  
Foreign  

 Intuïtief: Foreign verliest 

o Lagere grensprijs, minder export 

 Volume effect: export ↓, waardoor verlies D 

 Grensprijseffect: grensprijs ↓, waardoor verlies B 

 Netto effect = - D – B 

 Rechterpaneel: welvaartseffecten 

o MFN tarief verlaagt grensprijs tot P’ - T 

o Foreign consumenten winnen  F 

o Foreign producenten verliezen F + G + H + I 

o Netto effect = - G – H – I, duidelijk netto welvaartsverlies voor Foreign  

 

Home Foreign 



Home 

 Intuïtief: Home consumenten verliezen, H producenten winnen 

 Volume effect: import ↓, waardoor verlies C 

 Grensprijseffect:  

o Verlies A 

o Tariefinkomsten A + B compenseren verlies A 

o DUS Grensprijs ↓ zorgt voor een winst van B  

 Netto effect = B –C  

 Linkerpaneel: welvaartseffecten 

o Home consumenten verliezen A + B + C + D 

o Home producenten winnen A 

o Home overheid wint tariefinkomst C + E  

o Netto effect welvaartseffect = E – B – D, onduidelijk netto effect voor Home 

 Hangt af van omvang taief, prijselasticiteit van vraag en aanbodcurve van 

import  

 Als positief, dan ten koste van Foreign door tariefopbrengsten 

 

Welvaartseffecten: useful compression 
Home en Foreign welvaartseffecten in één diagram 

 Home welvaart ∆ = B – C  

 Foreign welvaart ∆ = - D – B  

 Wereld welvaart ∆ = - D – C 

 Tarief verlaagt Foreign welvaart: minder verkopen, ontvangen 

lagere prijs  

 Tarief zorgt voor winnaars (Home bedrijven) en verliezers (Home 

consumenten) in private sector, de verliezers verliezen meer dan 

de winnaars winnen  

 Home ontvangt A + B voor tarief 

 Globale impact van tarief is negatief, netto welvaartsverlies voor de 

wereld 

 



 

 

4.3.3 Tarieven als een manier om buitenlanders te belasten 
 B = grensprijseffect, winst door minder betalen voor import  

o Bedrag van de nieuwe tariefinkomsten die wordt gedragen door 

buitenlanders:  

 Een deel van het tarief wordt gedragen door Home 

consumenten via hogere prijzen: pFT  p’, zie gebied A  

 Een ander deel van het tarief wordt gedragen door Foreign 

bedrijven: 

pFT – (p’ – T) = M’ hoeveelheden, zie gebied B 

 C = volume effect, impact van het verlagen van import 

o Kloof tussen MD en pFT maatstaf: hoeveel verliest Home voor elke 

eenheid dat het zou willen importeren 

 B = Home winst door Foreigners te belasten, C = rendementsverlies van 

tarief 

 Indien tarief T zorgt voor een stijging van Home welvaart komt dit doordat 

het tarief de Home overheid genoeg toelaat om indirect buitenlanders te belasten om de 

inefficiëntie verliezen van de Home economie te compenseren.  

4.3.4 Globale welvaart effecten en wraak 
 Globale welvaart is de som van Home en Foreign welvaart 

 Foreign zou wraak kunnen/willen nemen: wraak van Foreign door tarief in te voeren in markt 

voor goed 2 waar Foreign importeur s, en Home exporteur  

o Gevolg: dubbel netto welvaartsverlies voor de wereld   

 Veronderstel perfecte concurentie, Home exporteert 2 producten naar Foreign  

o Totale Home effect:  

 Verlies C (volume effect) op import 

 Verlies D (volume effect) op export 

 Winst B (grensprijs effect) op import zou verloren gaan, indien grensprijs 

effect op export  

o Beide landen lijden welvaartsverlies van – (C + D)  

 Verlies omdat welvaart verhogende handel niet plaats kan vinden!  

Protectionisme door alle landen, kwetst alle landen. Is liberalisatie dan een goed idee? Wat is het 

effect van het verwijderen van het tarief? 

 Netto effect van invoeren tarief was B – C  netto effect van verwijderen tarief is C – B 

 Geen garantie dat C>B, dus landen zouden ook kunnen leiden onder individuele liberalisatie  

o (C – B) positief of negatief hangt af van  

 Helling MD en MS 

 Grootte van vermindering tarief  

 Inefficiënte producenten winnen bij handelsprotectie (hun PS neemt toe), deze zijn beter in 

lobbyen voor protectionisme bij overheid  

 Verdelingseffecten: Home  

o Handelsprotectionisme voornamelijk opgelegd als gevolg van politieke overwegingen 

o MD, MS curve: prijs- en hoeveelheidseffecten van wijzigingen in handelsbeleid  



 Netto wijziging: B – C  

o Open economie vraag- en aanbodcurve (sdom, ddom): binnenlandse 

herverdelingseffecten 

 Home consumenten: verlies E + C2 + A + C1 

 Home producenten: winst E 

 Home tarief: inkomst A + B 

 Netto wijziging: B – C2 – C1 

 

4.4 Types van protectionisme: een economische classificatie  
 Er zijn verschillende soorten van handelsbelemmeringen 

 Bruikbare indeling: wie ontvangt trade rents?  

o Rents = kloof tussen binnenlandse- en grensprijs, A + B 

o Potentieel positief netto welvaartseffect in Home ten gevolge van het invoeren van 

een tarief is slechts mogelijk door tarief-opbrengsten  

4.4.1 DCR barriers 
Domestic Captured Rent (DCR) barriers: Dit zijn handelsbarrières waarbij de 

opbrengst gaat naar de Home country. Of dit nu de overheid, de bedrijven of 

de consumenten zijn, maakt niet uit. 

vb. tarief  

Opmerking: Een FCR barrier is altijd schadelijk voor de nationale welvaart, 

terwijl het effect niet echt duidelijk is bij DCR. 

Netto Home welvaartsverandering: (A + B) – (A – C) = B –C 

Netto Foreign welvaartsverandering: - (B + D)  

4.4.2 FCR barriers 
Foreign Captured Rent (FCR) barriers: Dit zijn handelsbarrières waarbij de opbrengst gaat naar de 

Foreign country.  

vb. price undertaking of prijsverbintenissen: overeenkomst tussen Home en Foreign dat Foreign 

producten hun producten zullen verkopen aan een prijs die niet lager ligt dan een afgesproken 

niveau  

 Zelfde effect als tarief, maar opbrengst is voor Foreign i.p.v. voor Home  



 EU had met Oost-Europese landen afgesproken, die toen nog niet tot de 

EU behoorden, om niets te verkopen onder een bepaalde prijs. 

 Chinese kleding export 

Opmerking: Een FCR barrier is altijd schadelijk voor de nationale welvaart, terwijl 

het effect niet echt duidelijk is bij DCR. 

Netto Home welvaartsverandering: - (A + C)  

Netto Foreign welvaartsverandering: (A + B) – (B + D) = A - D 

4.4.3 Friticional barriers of technologische handelsbarrières 
 Niemand ontvangt opbrengsten of rents, omdat er geen opbrengsten 

worden gecreëerd 

 Belemmeringen zorgen voor werkelijke kosten van importeren en 

exporteren  

 Netto welvaartseffect altijd negatief 

 Welvaartsverlies wereld groter  

 Inefficiënte binnenlandse producenten zullen hun PS echter ook door 

technische barrières zien toenemen door lobbywerk  

vb. technologische handelsbelemmeringen: Zweedse ruitenwissers op koplampen  

Netto Home welvaartsverandering: - (A + C) 

Netto Foreign welvaartsverandering: - (B + D) 

4.5 Bronnen van verschillen in concurrentievermogen  
Twee landen hebben verschillende kosten tijdens produceren van goederen. Waar komen deze 

verschillen in kost en prijs vandaan?  

Lees in HB p109 – 112 

4.6 Niet alleen tarieven, ook andere grenseffecten  
Goed gedocumenteerd negatieve impact van de nationale grenzen op het volume van de handel 

 McCallum (1995): handelsstromen tussen twee Canadese provincies waren ongeveer 22x zo 

groot als hun handel met staten van de VS 

Oorzaken van grenseffecten? Deze vraag is belangrijk voor welvaart implicaties 

 Indien grenseffecten het bestaan van nationale handelsbelemmeringen reflecteert, kan dit 

grote welvaartsconsequenties met zich meebrengen 

 ↔ Indien grenseffecten verschijnen als gevolg van een optimale allocatie van producenten, 

dan zijn de welvaartsimplicaties van grenseffecten waarschijnlijk klein  

 

 

 

 



EU case (analyse 1996 data, 7 landen, 78 industrieën) 

1996: technologische handelsbarrières afbouwen verloopt niet erg vlot  

Analyse gaat over 

 Zijn er grenseffecten? 

 Zijn de grenseffecten gerelateerd aan handelsbelemmeringen? 

o DCR belemmeringen zijn reeds geliberaliseerd 

o FCR belemmeringen kunnen een groot deel van de grenseffecten verklaren  

EU land handelt 6x meer met zichzelf dan met buitenlandse EU landen  

 Dus: technologische handelsbelemmeringen verklaren grenseffecten  

o Niettegenstaande SMP en beginsel van wederzijdse erkenning: MS heeft het recht 

om inter-EU import te beperken op gronden van gezondheid, veiligheid, omgevings- 

en consumentenbescherming  

o 1996: 79% of inter-EU import zijn nog steeds beïnvloed door technologische 

handelsbarrières 

 Mogelijkheid tot welvaartswinst indien technologische barrières worden weggenomen  

Afstand- en grenseffecten  

Landen die zich dichter bij elkaar bevinden zullen meer handel drijven  

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaat 

 Voor dezelfde grote cirkel afstand en dezelfde grootte van stad: afstand tussen twee steden 

in hetzelfde land is ongeveer 10% korter dan tussen twee steden van verschillende landen  

 Snelheid van reis: hoger tussen twee steden van hetzelfde land  

 Werkelijke wegafstand zijn goed voor 10% - 15% van grenseffecten, in plaats van grote cirkel 

afstand en tijd gerelateerde handelskosten  

 Belang van wegnetwerken en transportbeleid in algemeen  

 

 

 

Afstand m.b.v. GPS 

Afstand m.b.v.  

weg 



Hoofdstuk 5: Preferentiële liberalisatie 
Inleiding  
Preferentiële of discriminerende liberalisatie:  

 Buitenlandse partners: tarief weghalen  

 Buitenlandse niet-partner: tarief behouden 

 Veronderstelling: NICNIR = no imperfect competition, no increasing returns 

↔ Hoofdstuk 4: niet-discriminerende liberalisatie of MFN: Home legde een tarief op, op import aan 

alle andere landen Foreign 

5.1 Analyse van unilaterale preferentiële/discriminerende liberalisatie 
= een land verwijdert tarief op importen voor één van zijn handelspartners 

EU: unilaterale preferentiële liberalisatie met Ontwikkelingslanden  

5.1.1 Basis logica: Vinerian inzichten  
Smith’s certitude: gefavoriseerd land zal meer verkopen aan een hogere prijs  

Haberler’s spillover: gediscrimineerd land zal minder verkopen aan lagere prijs  

Viner’s ambiguity: liberalisatie (handelscreatie) + discriminatie (trade diversion) = + of - ? 

 Liberalisatie: verwijdert sommige prijs kloven  verbeteren economische efficiëntie en 

Home welvaart ~ trade creation  

o Meer import van meer efficiënte buitenlandse producenten  

 Discriminatie: introduceert nieuwe prijs kloven  schaden economische efficiëntie en Home 

welvaart ~ trade diversion 

o Minder import van minder efficiënte buitenlandse producenten 

toepassing non-discriminerend (MFN) tarief: Home consumenten kopen 

 Deel consumptie van hogere marginale kosten binnenlandse producenten  

 Deel consumptie van lagere marginale kosten buitenlandse producenten  

 Inefficiënt: consumptieverschuiving van binnenlands naar buitenlands zou de efficiëntie  

verbeteren  

Toepassing liberalisatie: verwijderen van deel inefficiëntie: verschuiving van hogere binnenlandse 

kost naar lagere Partner kost 

Toepassing discriminerende/preferentiële liberalisatie: nieuw type inefficiëntie  

 Home koopt meer van Partner bedrijven (hogere kosten), en minder van Rest of the World 

bedrijven (lagere kosten) 

 

 

 



5.1.2 Regionale handelsovereenkomst diagram 
Small economy case: 

 Vergemakkelijkt analyse van Viner’s ambiguity  

 Maar niet mogelijk om Smith’s certitude en Haberler’s spillover effects 

te bestuderen  

 Vlakke MS-curve 

5.1.3 Vrij handelsevenwicht 

 Geen tarief gevraagd door Home  

 Foreign (H4) wordt gesplitst in Rest of the World 

en Partner  

 MS is horizontale sommatie van XSr + XSp 

 Pft = free trade price, snijpunt MS en MD 

 

MFN tarief met twee import aanbieders 

 Home vraagt tarief aan Rest of the World 

en Partner 

 Tarief T 

 MS curve schuift naar boven, namelijk 

MSmfn, want binnenlandse prijs stijgt met 

T om dezelfde hoeveelheid van import te 

verkrijgen zoals voor het tarief 

 Geen effect op MD curve 

 P’ binnenlandse prijs, snijpunt MSNmfn en 

MD  

 P’ – T grensprijs 

 Rest of the World en Partner zijn bereid om 

minder te exporteren naar Home: X’r en 

X’p 

5.1.4 Prijs- en hoeveelheidseffecten van discriminerende/preferentiële liberalisatie 
Home verwijdert tarief T bij partner, Rest of the World moet tarief T nog betalen aan Home  

 MSpta ligt tussen MSmfn en MS 

 Alleen Partner bedrijven zullen exporteren aan een binnenlandse prijs van Pa bij Home 

o Rest of the World moet nog een extra tarief betalen op Pa, exporteur zou enkel Pa – 

T overhouden (= niets)  

o Gevolg: Rest of the World exporteert niets aan binnenlandse prijs P* 

 MSpta curve correspondeert aan curve van partner tot 1 (bij prijs Pa), na punt 1 zal ook Rest 

of the World exporteren naar Home 



 

Binnenlandse prijs wijzigingen en tegenstrijdige grensprijs wijzigingen  

 binnenlandse prijs P”, snijpunt MSpta en MD (binnenlandse prijs is lager bij MSpta dan bij 

MSmfn) 

 Partner kan duty-free exporteren naar Home, waardoor grensprijs P” (= Smith’s certitude) 

 Rest of the World betaald tarief T, waardoor grensprijs P” – T (= Heberler’s spillover)  

 Tegenstrijdige grensprijzen!  

 Rest of the World moet grensprijs verlagen om competitief te blijven t.o.v. Partner bedrijven  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supply switching or trade diversion  

 Partner: export ↑ van Xp’ naar Xp” 

 Rest of the World: export ↓ van Xr’ naar Xr” 

 Supply switching, trade diversion: combinatie van een hogere Partner export en lagere 

Rest of the World export 

↓ 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heeft supply switching/trade diversion opgetreden in Europa? 

 1958 – 1968: EEC6 verwijderde tarieven op een preferentiële/discriminerende basis, tijdens 

de oprichting van de douane-unie  

 

 

Linkerpaneel: Import aandeel wordt opgesplitst in aandeel inter-EEC6 import, import van 6 andere 

Europese landen en de Rest van de Wereld. We zien steeds meer handel tussen Partner en Home 

(donkere balken): aandeel van inter-EEC6 landen steeg van 30% tot 45%. Supply switching, 

voornamelijk ter vervanging van import uit VS. 

Rechterpaneel: Import van alle landen steeg snel. Dus we moeten de supply switching zien als een 

relatief fenomeen.  

Samenvatting: prijs- en hoeveelheidseffecten  

 Home binnenlandse prijs daalt van P’ tot P” 

 Rest of the World: grensprijs daalt van P’-T tot P”-T 

 Partner: grensprijs stijgt van P’-T tot P” 

 Rest of the World export daalt 

 Partner export stijgt 

 Totale Home import stijgt van M’ tot M” 

↓ 



 Supply switching of trade diversion 

5.1.5 Welvaartseffecten 
 Partner netto ∆ = +D (Smith’s certitude), want 

meer verkopen aan hogere prijs 

o Positief grensprijseffect 

o Positief volumeeffect  

 Rest of the Word netto ∆ = -E (Haberler’s 

spillover), want minder verkopen aan lagere 

prijs  

o Negatief grensprijseffect 

o Negatief volumeeffect  

 

Home in detail 

Consumentensurplus ↑ D + A2 + A1 + A3 (door prijs ↓ van P’ naar P”) 

Producentensurplus ↓ D  

CS  + PS = A2 + A1 + A3  

Tariefinkomensten 

 Voor PTA = A1 +  B1 + C 

 Na PTA = B1 + C 

 ∆ = B – A1 - C 

Home netto ∆ = A2 + A1 + A3 + B – A1 – C = (CS + PS) - ∆ tariefinkomsten = A2 + A3 + B – C = A + B - C 

o Kan + of – zijn (Viner’s ambiguity) 

o A = volume effect 

o B ~ lagere prijs P” – T voor goederen van Rest of the World, waardoor home winst 

o C  ~ hogere prijs P” voor goederen van Partner, waardoor Home verliest 

Import ↑  

 Xr” van Rest of the World 

 M’ – Xr” van Parter 

Home welvaart ↑ = A = kloof tussen MD curve en P” 

 (inscannen figuur 5.5 pagina 123)  

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2 Analyse van een douane-unie  
Europese integratie: wederzijdse preferentiële liberalisatie:  

 Home en Partner laten tarief T weg op elkaars export  

 Importeur in ene markt, exporteur in andere markt  

Toepassing:  

 3 landen: Home, Partner en Rest of the World 

 Elk land produceert alle goederen, maar exporteert 2 en importeert 1  

 Douane-unie: Home elimineert tarief T op import van goed 1 van Partner, Partner elimineert 

tarief T op import van goed 2 van Home  

 Vrije handel vs. douane-unie  

o Free trade tussen Home en Partner is automatisch een douane-unie: Home-Partner 

douane-unie hebben hetzelfde externe tarief (Common External Tariff CET) T 

 

5.2.1 Prijs- en hoeveelheidseffecten µ 
 Markt voor goed 1: identieke analyse (rollen onderstaande grafieken 

niet omdraaien, zie 5.1.4) 

 Markt voor goed 2 

o Home speelt de rol van Partner (zie grafiek hieronder, rollen 

ook omdraaien) 

o Partner speelt rol van Home (zie grafiek hieronder, rollen ook omdraaien) 

o Partner (zie Home grafiek) prijs ↓ P’ tot P”, import ↑ M’ tot M” 

o Home (zie Partner grafiek, export) grensprijs ↑ P’- T tot P”, export ↑ Xp’ tot Xp” 

o Rest of the World grensprijs ↓ P’ – T tot P” – T, export ↓ Xr’ tot Xr” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2.2 Welvaartseffecten  

Markt voor goed 1: Home ∆ = A + B – C1 – C2 

Markt voor goed 2: Home ∆ = D1 + D2 

 Home verlies van C1 op import wordt gecompenseerd   

door D1 op export, D1 = C1 

 C2 = supply switching/trade diversion kost 

Netto Home impact = A + B – C2 + D2 

 Zou nog steeds negatief kunnen zijn  

 Maar we zijn wel zeker dat welvaart van douane-unie beter zal zijn dan van unilaterale 

liberalisering  

o Unilaterale liberalisatie ∆ = A + B – C1 – C2 

Netto Partner impact = A + B – C2 + D2 

 Zou nog steeds negatief kunnen zijn  

 Maar we zijn wel zeker dat welvaart van douane-unie beter zal zijn dan van unilaterale 

liberalisering  

o Unilaterale liberalisatie ∆ = A + B – C1 – C2 

Rest of the World verliest 2*E 

 Rest of the World handelstekort (export ↓, import blijft gelijk)  depreciatie van munt 

Home en Partner verdienen meer op export dan Rest of the Wereld, Home en Partner 

betalen minder voor import van Rest of the World (goedkoper export naar Home en Partner, 

duurdere import van Home en Partner)  

 Effect is waarschijnlijk klein  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3 Douane-unie versus vrijhandelsovereenkomst 
1957 Verdrag van Rome: douane-unie 

 EEC6 verwijderen van alle tarieven en quota’s op handel tussen 6 leden 

 Harmoniseren van tarieven op importen van niet-leden landen  



Reactie op douane-unie van andere West-Europese landen: EVA/EFTA vrijhandelsovereenkomst 

Stoppen van tariff cheats: “trade deflection” en “rules of origin” 
Vrijhandelsovereenkomst is zoals een douane-unie, maar zonder gemeenschappelijk buitenlands 

tarief (CET) 

 Geeft aanleiding tot tariff cheats:  

o Trade deflection: indien Partner een lager buitenlands tarief heeft voor Rest of the 

World dan Home, dan zal Home de goederen die Partner heeft geïmporteerd uit Rest 

of the World importeren uit Partner (waardoor ook lager tarief)  

 Oplossing “rules of origin” bedoeld om vast te stellen waar een goed werd gemaakt 

o Keuze 1: harmonisering van buitenlands tarief, waardoor vrijhandelsovereenkomst 

een douane-unie wordt 

o Keuze 2: behoud van vrijhandelsovereenkomst, maar beperken van duty-free 

behandeling van goederen die daadwerkelijk gemaakt werden in Home of Foreign 

 Basisprincipe: vast % van de toegevoegde waarde van een product moet 

gemaakt worden in het export land 

 Cfr. EU unilaterale preferentiële schema voor ontwikkelingslanden: enkel 

1/3de van de import uit ontwikkelingslanden naar EU-markt kwam in 

aanmerking voor rules of origin. Het is erg moeilijk om te voldoen aan de 

rules of origin voor ontwikkelingslanden, daardoor zijn ze eerder bereid om 

het gemeenschappelijk buitenlands tarief te betalen.  

o Probleem: moeilijk en duur om te beheren, zeker als de wereld meer en meer 

globaliseert  

o Rules of origin worden vaak gebruikt als een vermomde protectie: rules of origin 

worden gespecificeerd op product niveau, waardoor het erg moeilijk is voor non-

experten om te evalueren  

5.2.4 Politieke integratie en douane-unie 
Ondanks de problemen van rules of origin zijn de meeste preferentiële handelsovereenkomsten in de 

wereld Free Trade agreements, uitzondering: EU 

Reden: politieke integratie  

 Douane-unie: nood aan integratie in besluitvorming om gemeenschappelijk buitenlands 

tarief (CET) gelijk te houden  

 Vrijhandelsovereenkomst: landen zijn niet bereid om een deel van hun nationale 

soevereiniteit af te staan, bij vrijhandelsovereenkomst is er geen nood aan integratie in 

besluitvorming 

5.3 Hoe groot zijn de EU-tariefpreferenties? 
Lees HB p128 

 

 

 



5.4 Frictionele barriers: Het 1992 Programma 
Sinds 1986 Single European Act/Europese Akte: verwijderen van frictionele handelsbarrières  

Opmerking 

 Wel Smith’s certitude en Haberler’s spillover 

 Geen Viner’s ambiguity  

5.4.1 Prijs- en hoeveelheidseffecten 
Frictionele barrières preferentiële liberalisatie: genereert geen inkomsten, dus geen verlies aan 

inkomsten  

Home en Partner verwijderen frictionele handelsbelemmering t.o.v. elkaar  

 Home binnenlandse prijs ↓ P’ tot P” 

 Home grensprijs ↓ P’ tot P” 

 Prijs ontvangen door Partner exporters ↑ P” – T tot P” 

 Prijs ontvangen door Rest of the World exporters ↓ P’ – T tot P” – T  

 Home import ↑ M’ tot M” 

 Partner export ↑ Xp’ tot Xp” 

 Rest of the World export ↓ Xr’ tot Xr” 

5.4.2 Welvaartseffecten  
 Markt voor goed 1: home ∆ = A + F 

 Markt voor goed 2: home ∆ = D 

 Netto home impact = A + F + D 

o Sowieso positief 

 Netto partner impact = A + F + D 

o Sowieso positief 

 Rest of the World verliest!  

 

 

 

 

Minder trade diversion onder frictionele handelsbarrière 

liberalisering is waarschijnlijk als Rest of the World op 

dezelfde manier wordt beïnvloedt  

 Cf. Euro: Eurozone member trade ↑9%, imports 

from non-eurozone EU-members ↑7% 

 

 

 

 

 



5.5 Diep regionalisme, de Eurozeone en « soft preferences » 
 Regionale integratie of deep integration gaat verder dan alleen tariefverlagingen  

 Het zijn preferentiële handelsovereenkomsten die het karakter hebben van Single market 

hervormingen  

 vb. TTIP: Transatlantic Trade and Investment Partnership 

5.5.1 Handelscreatie en omgekeerde trade diversion: handelseffecten van de euro 
Omgekeerde trade diversion:  

 Export van derde landen naar EU ↑ 

Handelscreatie:  

 Stimulatie handel binnen EU, door kosten te verlagen (vb. geen twee bankrekeningen, geen 

geld wisselen,…) 

 Stimulatie handel tussen EU en andere niet-EU leden 

 

 Euro als een non-discriminerende verwijdering van frictionele handelsbarrières  

5.5.2 Handelseffecten van TTIP 
Soft preferences: non-discriminerende of non-preferentiële verwijdering van tarieven 

vb. TTIP: Deep integration tussen EU en USA 

 Waarom? EU en USA maakten zich ongerust over hun competitieve positie in een wereld van 

opkomende economieën  

 Wanneer? 2013, normaal voor periode van 2 jaar maar deadline is steeds verder gezet 

 Wat valt er te liberaliseren? EU en USA verlaagden tarieven tijdens GATT-overleggingen en 

zouden tarieven verder verlagen bij WTO overleggingen  

 Import tussen EU en USA? Tarief onder 2.5% of geen tarief  

 TTIP probeert handelsbarrières te verwijderen door : verminderen van plichten en tarieven 

op agriculturele en industriële goederen, openen van dienstenmarkten zodat EU en USA 

kunnen concurreren op gelijk niveau,… (zie p.132) 

Opmerking: Ook niet TTIP-leden kunnen baat hebben bij TTIP markt (lees p132). 

 

↔ hard preferences: preferentiële verwijdering van tarieven  

 



5.6 Wereldhandelsorganisatie of WTO-rules 
 Beginsel: non-discriminerende of non-preferentiële handelsbeleid, dit is Most Favoured 

Nation (MFN) = landen moeten tarieven opleggen op een non-discriminerende basis  

 Free Trade en Custom Union overtreden dit beginsel!  

 Maar artikel 24 of “loophole” laat Free trade en Custom Union toe onder enkele 

voorwaarden 

o Free trade overeenkomsten en Custom Union moeten tarieven volledig verwijderen 

voor alle handel tussen leden (80%, geen product specifieke regels) 

o Intra-blok tarieven moeten binnen een termijn van 10 jaar 0 bedragen 

o Bijkomende regel Custom Union: Common External Tariff (CET) mag gemiddeld niet 

hoger zijn dan externe tarieven van leden voorheen 

 EEC harmonisering van extern tarief: Frankrijk en Italië verlaagden tarieven, 

Benelux verhoogde tarieven, de tarieven van Duitsland waren ongeveer zoals 

het gemiddelde  

Free trade overeenkomst is zoals Custom Union maar zonder Common External Tariff (CET) 

 Geeft aanleiding tot tariff cheats:  

o Trade deflection: indien Partner een lager buitenlands tarief heeft voor Rest of the 

World dan Home, dan zal Home de goederen die Partner heeft geïmporteerd uit Rest 

of the World importeren uit Partner (waardoor ook lager tarief)  

 Oplossing “rules of origin” bedoeld om vast te stellen waar een goed werd gemaakt 

o Keuze 1: harmonisering van buitenlands tarief, waardoor vrijhandelsovereenkomst 

een douane-unie wordt 

o Keuze 2: behoud van vrijhandelsovereenkomst, maar beperken van duty-free 

behandeling van goederen die daadwerkelijk gemaakt werden in Home of Foreign 

 Basisprincipe: vast % van de toegevoegde waarde van een product moet 

gemaakt worden in het export land 

 Cfr. EU unilaterale preferentiële schema voor ontwikkelingslanden: enkel 

1/3de van de import uit ontwikkelingslanden naar EU-markt kwam in 

aanmerking voor rules of origin. Het is erg moeilijk om te voldoen aan de 

rules of origin voor ontwikkelingslanden, daardoor zijn ze eerder bereid om 

het gemeenschappelijk buitenlands tarief te betalen.  

o Probleem: moeilijk en duur om te beheren, zeker als de wereld meer en meer 

globaliseert  

o Rules of origin worden vaak gebruikt als een vermomde protectie: rules of origin 

worden gespecificeerd op product niveau, waardoor het erg moeilijk is voor non-

experten om te evalueren  

Ondanks de problemen van rules of origin zijn de meeste preferentiële handelsovereenkomsten in 

de wereld Free Trade agreements, uitzondering: EU 

Reden: politieke integratie  

 Douane-unie: nood aan integratie in besluitvorming om gemeenschappelijk buitenlands 

tarief (CET) gelijk te houden  

 Vrijhandelsovereenkomst: landen zijn niet bereid om een deel van hun nationale 

soevereiniteit af te staan, bij vrijhandelsovereenkomst is er geen nood aan integratie in 

besluitvorming 



5.7 Empirische studies van supply switching/trade diversion 
Meeste studies vinden bewijsmateriaal voor handelscreatie en weinig of geen bewijsmateriaal voor 

trade diversion bij preferentiële liberalisering. Maar EU zou een uitzondering kunnen zijn! 

Evolutie doorheen de tijd: periode 1962 – 1996 valt uiteen in 3 aparte subperiodes in termen van TC 

en TD 

1. Voor de eerste uitbreiding 1967 – 1973 

 Handel binnen EU (intra EU) heeft geen duidelijk tendens, zoals voor de handel met Rest of 

the World  

 

2. Na de eerste uitbreiding: 6  9 leden 1974 

 Handel binnen EU (intra EU) heeft significante positieve trend 

 Stagnatie van importen van leden van Rest of the World 

 Pure handelscreatie  

 

3. Na de tweede uitbreiding: Spanje en Portugal 1986 

 Handel binnen EU (intra EU) heeft significante piisitieve trend 

 Negatieve trend voor importen van leden van Rest of the World  

 Signalen voor significante trade diversion  

 



Conclusie: Studies suggereren dat tariff preferences niet langer het dominante aspect van 

regionalisme vormt in de 21ste eeuw. Wel, gaat preferentiële handelsliberalisering samen met 

bescheiden handelscreatie en omgekeerde trade diversion.  

Hoofdstuk 9: Gemeenschappelijk 
landbouwbeleid 
Inleiding 
Set van beleidsmaatregelen om landbouwinkomsten in de EU te verhogen  

 40% van EU budget gaat naar landbouwbeleid, hoewel het aantal landbouwbedrijven dalen 

in EU 

 Gevolg: discussies 

Het Gemeenschappelijk landbouwbeleid is een evolutie van jaren 1962 tot nu 

 Opstarten om landbouwprijzen hoog en stabiel te houden  

 Nu: technologische processen, waardoor EU een exporter van eten  

Betalingen voor Gemeenschappelijk landbouwbeleid hebben geen betrekking op voedselproductie, 

maar betalingen zijn gebonden aan maatschappelijk gewenst doelstellingen, zoals milieu, 

dierenwelzijn en plattelandsontwikkeling.  

Het Gemeenschappelijk landbouwbeleid is een programma dat gericht is op het bufferen van de 

ergste pijn van onvermijdelijk daling van de agrarische sector. Zie tabel 9.1 voor belang van 

landbouw in economie.  

 

 

 

 



Korte geschiedenis 
 Gestart in 1962 als een eenvoudige regelgeving, als ondersteuning van prijsbeleid 

 Dit leidt tot een hervormingsproces van landbouwbeleid, maar blijkt extreem moeilijk 

o Nood en algemene richting = duidelijk  overgaan naar een andere simpele 

economische logica 

o Maar politieke besluitvorming is moeilijk! 

9.1 The old simple logic: price supports 
Late Jaren ’50 – begin Jaren ’60: 20% van bevolking is actief in landbouw (10% van BBP), dus het is 

geen optie om landbouwbeleid uit EU integratie te laten!  

Initiële economische logica: garanderen van een minimumprijs of “price floor” om prijzen voldoende 

hoog en stabiel te houden  

 Prijzen binnen de EU 50% tot 100% hoger dan prijzen op de wereldmarkt 

 Werktuig = tarief 

Initieel is dit geen probleem, want EU is een netto importeur.  

9.1.1 Basic price-floor diagram for a net importer 
 Tarief T zorgt ervoor dat prijs hoger of gelijk is dan prijsvloer 

 Gemeenschappelijk landbouwbeleid tarieven zijn variabele heffingen/variable leavies: 

o Tarief is niet vast, maar verandert dagelijks met de wereldprijs, wereldprijs fluctueert 

met vraag en aanbod in de wereld 

o Als prijzen veel schommelen zijn er veel aanpassingen aan de prijsvloer om 

minimumprijs te garanderen 

o Er is een taks T op consumptie, deze taks vormt de subsidie voor productie van 

landbouwers  

o vb. wereldprijs is Pw, benodigde tarief om prijsvloer te verkrijgen is T 

 Binnenlandse prijs: wereldprijs + tarief, vb. Pw + T 

 Zf alle productie verkocht aan prijsvloer, Cf alle consumptie aan prijsvloer 

 Cf – Zf = import  

 

 

If p
w
 would rise to p

ss
   

→ EU is self sufficient, no import  

with  tariff  T domestic price ends up as “p
w 

+T” 

- import competition: nobody is willing to pay more 
than p

w 
+T 

- EU farmers do not need to accept price lower than 
p

w 
+T because demand is larger than their production 

Price floor effects 
- EU farmers produce more 
- Food consumption discouraged 
- EU moves towards self sufficiency 
- EU receives tariff revenues 



Prijzen op de wereldmarkt liggen veel lager dan prijzen in de EU in geval van vrijhandel. Het 

gemeenschappelijk landbouwbeleid is het garanderen van een prijsvloer, door middel van het 

introduceren van tarief t. Binnenlandse producenten worden beschermd door het tarief. 

Prijsvloer effecten: Door prijsvloer te hanteren is er meer binnenlandse productie, minder 

consumptie. De EU komt dichter bij zelfvoorzienend zijn, in die zin dat je voedsel produceert in de 

mate dat het nodig is. We worden minder afhankelijk van import.  

The food tax and subsidy interpretation 
Het Gemeenschappelijk landbouwbeleid kan je zien als een packet van:  

 Vrijhandel 

 Belasting T op consumptie 

 Subsidie T op productie 

Inzicht: Consumenten zijn diegenen die betalen voor een prijsvloer met variable levy. Het is een 

regressieve consumptie taks: voedsel is belangrijker in budget voor arme families; hoe lager 

inkomen, hoe groter het aandeel voeding 

 Opbrengst overheid: Taks op consumptie: Cf x T = A + C1 + B 

 Kost overheid: Subsidie op productie: Zf x T = A + C1 

 Tarief inkomsten overheid: (Cf – Zf) x T = B 

 

The insight payoff 
EU consumenten zijn diegenen die prijsvloer Gemeenschappelijk landbouwbeleid betalen 

 Gedeelte voor binnenlandse landbouw A 

 Gedeelte voor EU budget C1 + B 

Hervormingen in Gemeenschappelijk landbouwbeleid verlaagden subsidie voor landbouwers, door 

deze verlaging eisten landbouwers een compensatie  

Aggregatieve welvaartseffecten  

 Consumentensurplus: prijs stijgt, consumptie daalt  CS ↓ A + C1 + B + C2 

o A + C1 + B: hogere kost van eten die consumenten blijven kopen  

o C2: verlies consumptie door tarief 

 Producentensurplus: prijs stijgt, productie stijgt  PS ↑ A 

 Tariefopbrengsten voor EU: B 

 Een aantal effecten staan niet in de figuur: EU is een belangrijke importeur 

van voedsel op de wereldmarkt, dus als de import van de EU daalt door dit 

beleid, dan zal er een verschuiving van de vraag naar links optreden.  



9.1.2 Farm size, efficiency and distribution of farmer benefits 
Landbouw heterogeniteit: Landbouw verschilt in heel veel landen, gaande van grote, efficiënte 

boerderijen tot kleine, minder efficiënte boerderijen.  

 Grootste landbouwbedrijven bezitten meeste land 

o Bezitten 50% van land  

o Bezitten 3% van EU27 landbouwbedrijven 

 Meeste landbouwbedrijven zijn klein  

o Bezitten 7% van land  

o Bezitten 69% van EU27 landbouwbedrijven  

 Grootte van landbouwbedrijven verschilt enorm tussen leden  

o Klein aandeel van landbouwbedrijven uit Oost- en Centraal Europa zijn groot 

o Dus verdeling van geld over boerderijen wordt een discussie over verdeling van geld 

over leden  

 

Why price support schemes favour large farms 
Boerderijgrootte verdeling beïnvloedt de verdeling van de winst in producenten surplus: Prijsvloer 

helpt boeren in verhouding tot hun productie, waardoor grote boerderijen meer voordelen hebben 

bij Gemeenschappelijk landbouwbeleid.  

 

Aanbodcurve geeft marginale 

kost weer: hogere aanbodcurve 

betekent een hogere marginale 

kost  

 

 

 

 

 

 Groot industriële landbouwbedrijf zal veel efficiënter zijn, vb. schaalvoordelen.  

 Kan tegen een lagere prijs toetreden aan de markt. De eerste bedrijven die toetreden tot de 

markt zijn grote industriële bedrijven, de prijs moet al heel hoog zijn om kleine 

familiebedrijven te laten toetreden.  



 Gevolg: Geknikte totale aanbodcurve. 

o Pw = prijs op de wereldmarkt, dit betekent dat kleine landbouwbedrijven niet 

competitief zijn. Grote industriële landbouwbedrijven kunnen wel toetreden op de 

wereldmarkt, dit zorgt voor een producentensurplus van B voor grote bedrijven.  

o Pw + T = prijsvloer: Kleine familiaal landbouwbedrijf kan ook tot de markt toetreden 

en kan overleven. A total is extra producentensurplus door invoeren van prijsvloer. 

o De toename van producentensurplus komt vooral ten goede van grote industriële 

landbouwbedrijven, de kleine bedrijven krijgen slechts een klein deeltje van het 

producentensurplus. Grote bedrijven produceren meer, gegeven een vaste winst/per 

eenheid, dus meer PS. We zien een heel scheve verdeling.  

 Samenvattend:  

o Voordelen gaan voornamelijk naar grote boerderijen  

 Produceren veel  

 Meer efficiënt  

 Neiging om rijker te zijn  

o Prijsvloer 

 Consumenten betalen voor een prijsvloer met variable levy 

 Regressieve consumptie taks: voedsel is belangrijker in budget voor arme 

families; hoe lager inkomen, hoe groter het aandeel voeding 

Nochtans zijn er in het begin geen grote tegenkanten voor het landbouwbeleid, waarom niet? 

 Landbouwbedrijven krijgen hogere stabielere prijzen  

 EU wordt minder afhankelijk van voedsel import 

 Belastingsopbrengsten voor de overheid  

 Zelfs consumenten zijn blij:  

o Consumenten betalen wel hogere prijzen, maar 

o Voldoende voedsel, geen voedseltekorten meer (WO2 en kort daarna) 

o Gemiddeld inkomen steeg sneller dan voedselprijzen. Vrij hoge groei van BBP/hoofd, 

dus de welvaart nam toe, waardoor voedsel minder belangrijk aandeel werd 

(regressieve belastingseffect werd minder belangrijk) 

o Sympathie voor boeren 

9.2 Changed circumstances and CAP problems 
Nochtans zijn er in het begin geen grote tegenkanten voor het landbouwbeleid, waarom niet? 

 Landbouwbedrijven krijgen hogere stabielere prijzen  

 EU wordt minder afhankelijk van voedsel import 

 Belastingsopbrengsten voor de overheid  

 Zelfs consumenten zijn blij:  

o Consumenten betalen wel hogere prijzen, maar 

o Voldoende voedsel, geen voedseltekorten meer (WO2 en kort daarna) 

o Gemiddeld inkomen steeg sneller dan voedselprijzen. Vrij hoge groei van BBP/hoofd, 

dus de welvaart nam toe, waardoor voedsel minder belangrijk aandeel werd 

(regressieve belastingseffect werd minder belangrijk) 

o Sympathie voor boeren 

 



9.2.1 Supply problem: the “green” revolution 
“Green revolution”: toepassing van chemische-, energie- en machine-intensieve technologie 

 Hoge gegarandeerde prijzen moedigen investeringen en adoptie van nieuwe technologie aan  

 Gemeenschappelijk landbouwbeleid beloont boeren in functie van productie, dus incentive 

om eigen aanbod te maximaliseren  

Gevolg: 

 Output stijgt veel sneller dan consumptie, waardoor overaanbod = aanbodprobleem 

 EU: netto importeur  netto exporteur landbouwproducten  

Dit is een probleem, want:  

 Normale sectoren garanderen lagere prijzen bij technologische vooruitgang 

 Maar prijzen EU-landbouw blijven boven de prijzen van het wereldniveau door 

Gemeenschappelijk landbouwbeleid  

o Alhoewel meer productief, meer efficiënt, meer competitief,… 

9.2.2 Negatieve consequenties van aanbodprobleem 
Impact van een positieve aanbodschok 

 Groene revolutie zorgt voor verschuiving van aanbod naar beneden: lagere marginale kost 

 Landbouwers slagen erin om toch de prijsvloer te behouden 

o Productie Z’ 

o Consumptie slechts C 

o Dus: overproductie in EU Z’ > C 

 EU moet ervoor zorgen dat vraagcurve opschuift naar rechts, zodat evenwicht op C 

 Opkopen van overaanbod  

 

 

 

 

 



EU: netto importeur  netto exporteur landbouwproducten 

 Area harvested : Groene evolutie zorgt voor stijging van yield (= output per hectare), dus 

productie stijgt erg snel! 

 Export - imports: Stijging export  

 Consumptie stijgt trager dan productie, waardoor EU een netto exporteur werd van 

landbouwproducten  

 

Welvaartseffecten van opkoop aanbodoverschot door EU 

 CS ↓ A + C1 

 PS ↑ A + C1 + B 

 EU moet S’ uitgeven om overschot op te kopen  

o Spendeert C1 + B + C te veel op Zf – Cf 

o Alternatief: kosten van dumping op wereldmarkten 

 

Follow-up problemen van aanbodprobleem 

1. Budgetprobleem  

Het opkopen en opslaan/dumpen van voedsel wordt steeds duurder (↔ vroeger tariefopbrengsten) 
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2. Disposal problem: wheat, beef and butter mountains 

Wat doet EU met overaanbod dat ze hebben aangekocht? 

 EU dacht dat overaanbod slechts een tijdelijk probleem was. Ze verwachtten dat marktprijs 

snel terug boven vloerprijs zou stijgen. 

 Maar dat was niet het geval  

o Hoge en stabiele prijzen  

o Technologische vooruitgang maakte investeren in boerderijen aantrekkelijk 

 Resultaat: tarwe, rundvlees, botergebergte en melkplassen 

Gevolg: EU start met verkopen van overaanbod aan gesubsidieerde prijzen  

 Voor dierenvoedsel in EU 

 Op buitenlandse markten, aan wereldprijs 

o = dumping/export restitution/export subsidies = kopen aan hoge binnenlandse 

prijzen en verkopen aan lage prijzen in buitenland 

o Vóór 1994 heeft de Uruguay-ronde WTO alleen beperkingen opgelegd aan dumping 

van fabrieksproducten 

 Gevolg: EU-voedseldumping zorgde voor daling wereldprijzen: verlies voor 

andere exporteurs 

3. Dumping and international objections: world market impact 

Dumping  

Vóór 1994 heeft de Uruguay-ronde WTO alleen beperkingen opgelegd aan dumping van 

fabrieksproducten 

Gevolg: EU-voedseldumping zorgde voor daling wereldprijzen: 

 Verlies voor netto exporteurs 

 Winst voor netto importeurs  

Na WTO regelgeving is dumping verboden voor alle goederen  

World market impact 

Dubbele impact van Gemeenschappelijk landbouwbeleid 

 Vraagzijde: Minder importeren, waardoor verschuiving naar links op wereldmarkt, want EU 

is groot t.o.v. wereldmarkt  

 Aanbodzijde: Exporteren van overschot, waardoor aanbod verschuift naar rechts 

 Door Gemeenschappelijk landbouwbeleid: vraag ↓ en aanbod ↑, Pw’  Pw” 

 



4. Farm income problem  

Farm income problem: dalend aantal landbouwers  

Waarom is landbouw minder aantrekkelijk ondanks enorme steun? Gemeenschappelijk 

landbouwbeleid slaagde er niet in om de landbouw te belonen in lijn met het gemiddelde inkomen 

van andere burgers. 1990: gemiddeld inkomen per werknemer in de landbouw was slechts 40% van 

het inkomen per werknemer van de EU12 als geheel. 

 Landbouwers lieten hun ontevredenheid zien door de sector te verlaten  

5. Inequality across farm size 

Dalend aantal landbouwers 

 Meeste budget van CAP gaat naar grote landbouwbedrijven die het eigenlijk niet nodig 

hebben  

o CAP maakt sommige landbouwers rijk 

o CAP houdt gemiddelde landbouwer op de rand van faillissement 

 Gevolg: kleine landbouwbedrijven verlaten de sector 

 

6. Industrialization of farming: pollution and animal welfare 

“Green revolution” technologie heeft een negatieve impact op het milieu en dierenwelzijn, vb. 

pesticiden, kunstmest, veel koeien op een stuk hectare, verminderde biodiversiteit, waterkwaliteit 

daalt door nitraten en sulfaten in kunstmest,…  

7. Animal welfare and “factory farming” 

Efficiënte productie: zoveel mogelijk produceren tegen een zo laag mogelijke kost = factory farming  

Gevolg: ziektes, vb. SBE of mad cow disease, foot and mouth disease,… 

Reactie: Factory farming is onmenselijke behandeling van dieren!  

Gevolg: Verdrag van Lissabon; verdrag over dierenbescherming  

8. Concern for developing nations  

Het dumpen van voedsel op de wereldmarkt zorgden voor schade in ontwikkelingslanden.  

9.3 De economische logica van nieuw CAP/Gemeenschappelijk 

landbouwbeleid  
Drie nieuwe stappen  

1) Prijzen werden verlaagd naar wereldprijsniveau  

2) Boeren worden gecompenseerd voor lagere prijzen door “decoupled” directe betalingen 
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3) Betalingen worden gelinkt aan sociale zorg; milieu, dierenwelzijn en plattelandsontwikkeling 

9.3.1 De logica van prijsverlagingen  
Kern van probleem = overproductie en overintensiviteit van landbouw (doordat prijsvloer boven 

wereldprijs) 

Oplossing: verwijderen van prijsvloer! Zelfs zonder prijsvloer zou landbouw in EU competitief 

genoeg zijn (EU is netto exporteur) 

Maar problemen  

 Grote landbouwbedrijven: CAP = goudmijn, zullen miljoenen spenderen aan lobbyen om 

prijzen hoog te houden  

 Kleine landbouwbedrijven 

o Verdienen veel minder aan CAP dan grote landbouwbedrijven, dus oneerlijk  

o Maar kunnen net door CAP toetreden: wanneer CAP er niet zou zijn, zouden vele 

landbouwers de markt moeten verlaten  

 Bedrijven hebben sterk geïnvesteerd om te kunnen focussen op goederen waarvan de 

productie door EU gesteund wordt = sunk cost (deze investeringen zouden dan voor niets zijn 

geweest)  

Conclusie: Onmogelijk om prijsvloer in landbouwbeleid te verwijderen! Enorme politieke macht van 

landbouwers 

9.3.2 Prijsdalingen met “decoupled” directe betalingen  
Oplossing voor verwijderen van prijsvloer: “omkopen” van landbouwers zodat ze zouden willen 

hervormen 

 Directe compensaties geven aan landbouwers voor verwijderen van prijsvloer (en dus 

wereldprijzen toepassen) 

 Vergoedingen zijn gerelateerd aan historische productie, dus niet aan productieniveau 

o Prikkel om steeds meer te produceren (= overproductie) verdwijnt!  

Overstap van prijssteun naar marktbepaalde prijzen met directe betalingen aan landbouwers om hen 

te compenseren voor prijsverlaging  

 Stel: situatie waarin EU exporteert, ook zonder CAP prijsvloer 

 Situatie voor hervorming: overschot werd gedumpt,  

kost = b + c + d 

 Tarief = noodzakelijk om prijsvloer te laten werken 

o Elke landbouwer zou willen produceren tegen EU prijsvloer i.p.v. wereldprijs  

o Wereldprijs + tarief > prijsvloer, zodat buitenlandse landbouwers niet competitiever 

zijn dan EU landbouwers 

 Prijssteun = consumptietaks + productiesubsidie 

 Hervorming 

 Lagere prijs = prijs wereldmarkt voor EU landbouwers en consumenten 

 EU productie daalt van Z tot Z’, EU consumptie stijgt van C tot C’, export daalt 

 Consumentensurplus: winnen a + b 

 Producetensurplus (landbouwers): verliezen a + b + c 

 EU: besparen b + c + d 

 Netto winst d + b 



Indien wel compensatie voor landbouwers 

 Hervorming = consumptietaks + productiesubsidie + ontkoppelde subsidie  

 Kosten EU a + b + c voor directe betalingen 

 Producentensurplus –(a + b + c) + (a + b + c) = landbouwers worden gecompenseerd door 

directe betaling voor negatief PS 

 Maar kost voor directe betalingen zou een grotere uitgave kunnen zijn dan welvaartswinst!  

 

9.3.3 Linking direct payments to environmental and animal welfare goals 
Rond 2000: Betalingen begonnen te lijken op ongerechtvaardigde transfers 

 Directe betalingen naar boeren en boerderijen, waardoor ongelijkheid erg transparant werd, 

vb. mogelijkheid om te zien hoeveel Queen of England ontving van CAP betalingen (want 

gelinkt aan historische productie) 

 Geld van Gemeenschappelijk landbouwbeleid ging naar boeren in Centraal en Oost-Europa, 

maar deze boeren hadden nooit de prijsverlagingen ervaren  

Oplossing: betalingen werden gelinkt aan milieubescherming, promoten dierenwelzijn, 

aanmoedigen van plattelandsontwikkeling,… 

9.3.4 CAP: van prijssteun (links) naar ontkoppelde compensatie systeem (rechts)  

 



9.4 CAP hervorming 
Tot midden 1980: omgaan met hogere CAP kosten door hogere bijdragen van lidstaten te vragen 

 CAP was niet heel erg duur  

 Maar wel essentieel dat Europese lidstaten zouden betalen voor elkaars boeren 

o Ongelijk: vb. Duitsland betaalden meer maar ontvingen minder van CAP, vb. Frankrijk 

betaalden minder maar ontvingen meer van CAP,… 

Deze balans veranderde bij intreding van Spanje en Portugal in 1986 

 CAP hielp Spanje en Portugal weinig, omdat het klimaat niet toeliet om goederen te 

produceren die CAP het meeste steunde 

 Spanje, Portugal, Ierland en Griekenland: uitgaveprioriteiten verschuiven naar structurele 

uitgaven voor arme landen   

Gevolg: Van 1989 – nu is CAP verschillende keren hervormd, van 9.1 tot 9.3  

Opmerking: Voor het merendeel van de periodes is het niveau van steun voor landbouwbedrijven 

niet gedaald (zie figuur 9.11 p159) 

 PSE/producer subsidy equivalent: som van alle steun aan EU landbouwers van CAP en 

nationale bronnen  

 PSE daalt slechts op een erg trage manier 

9.4.1 Ad hoc supply control attempts  
1980:  

 Aanbodcontrole om productie te doen afnemen = FAILED 

 Wel meer budget naar armere lidstaten en regio’s 

 Maar andere problemen bleven bestaan, vb. boterbergen bleven maar groeien, gemiddelde 

landbouwinkomsten daalden, gesubsidieerde export groeide,… 

9.4.2 De MacSharry hervormingen 
1992 

 Lagere prijzen en compensatie voor landbouwers met directe betalingen  

 Essentieel om Urugauy Round of GATT/WTO trade talks af te sluiten 

o Op een bepaald moment zijn er wereldwijde gesprekken over verlagen van tarieven 

in GATT/WTO. Het probleem: tot een akkoord komen met bijna alle landen,  

vb. Ontwikkelingslanden willen tarieven niet verlagen zolang CAP in EU is. Voordien 

was het enkel de landbouwsector die lobbyde, die zorgde dat landbouwbeleid bleef 

 dus toch stelselmatige hervormingen  

Wat? In plaats van de productiehoeveelheid als belangrijkste basis voor het inkomen van een boer 

stelde hij voor boeren te voorzien van een vast inkomen gebaseerd op het oppervlak van het land 

dat ze bezaten. Prijssteun werd in het nieuwe systeem dus vervangen door inkomenssteun. De 

boeren hadden hierdoor nog steeds een redelijk inkomen maar werden minder gestimuleerd om 

zoveel mogelijk te produceren. Bovendien moesten boeren die in aanmerking wilden komen voor 

inkomenssteun een deel van hun land braak laten liggen, zodat overproductie nog verder 

tegengegaan werd. 

 



Drie grote, volgende CAP hervormingen: verdere prijsdalingen die werden gecompenseerd door 

directe betalingen aan landeigenaren 

 1999: nood om CAP klaar te stomen voor Oosterse uitbreiding 

 2003 

 2014-2020: Multiannual Financial Framework  

9.4.3 De 2003 hervorming en 2008 Health Check  
2003 

 Gelijkaardig aan MacSharry hervorming: verdere prijsdaling compenseren door directe 

betalingen aan landeigenaren (liberalisatie van landbouwmarkt) 

 Maar nog niet genoeg hervormingen om Doha Round (huidige WTO trade talks) af te sluiten 

2008 Health Check  

 Verdere liberalisering van landbouwmarkt 

 “modulation”: Directe betalingen van landbouwers dalen, deze betalingen worden gegeven 

aan Rural Development Fund  

 Directe betalingen zijn niet langer gelinkt aan productie van een specifiek product 

9.5 CAP vandaag 
 Twee-pijler structuur 

 Uitvoering van structuur ligt in handen van Ministerie van Landbouw: beter beeld over lokale 

omstandigheden en beperkingen 

9.5.1 Eerste pijler: Directe betalingen en marktinterventie  
 Convergentie bereiken: meer gelijke verdeling van steun 

o Oudere systeem: directe betalingen afhankelijk van historische productie  

o Nieuwe systeem: uniforme betalingen per hectare (vanaf 2019) 

 Meer gelijke verdeling tussen landen  

 Meer gelijke verdeling binnen landen 

 Directe betalingen duidelijker laten aansluiten bij milieudoelstellingen: 30% van toewijzing 

van begroting aan adoptie van duurzame landbouw toepassingen 

 Basic payment sheme: mogelijkheid om bepaalde landbouwers meer geld te geven, vb. jonge 

landbouwers, kleine landbouwbedrijven, landbouwbedrijven die land hebben met natuurlijke 

beperkingen,… 

 Marktinterventie: eliminatie overige prijssteun en aanbodcontrole  

o Meeste CAP uitgaven zijn gedaald door verwijderen van prijsvloer en 

productiequotums 

o Maar 2 van de meest politiek machtige lobbylanden hebben geprobeerd om hoge 

prijzen en productiequotums te behouden: melkveebedrijven en suikerbiettelers 

 in 2015: eliminatie quota op melk  

 in 2017: eliminatie quota op suiker 

 

 



9.5.2 Tweede pijler: Plattelandsontwikkeling 
Minder en minder directe betalingen aan landbouwers, meer en meer betalingen gaan naar rural 

development scheme 

Geld voor plattelandsontwikkeling gaat naar 

 verbeteren landbouwkennis en innovatie 

 verbeteren landbouwconcurrentie 

 promotie food-chain integratie 

 ecosystemen helpen 

 overstappen naar koolstofarme economie 

 verbeteren levenskwaliteit in landbouwomgeving: sociale integratie van landbouwers 

9.6 Remaining problems 

9.6.1 Sociale ongelijkheid en CAP betalingen  
 Landeigenaar krijgt betalingen i.p.v. landbouwer, want historische productie refereert aan 

landeigenaar 

 Probleem: Heel wat landbouwers zijn niet de eigenaar van landbouwgrond, maar 

landbouwgrond is eigendom van landeigenaars  

o Ongeveer 40 procent van de landbouwgrond van de EU is niet eigendom van de 

mensen die het boeren 

 CAP is nu een soort subsidie geworden voor landeigenaars, CAP steeds meer een excuus voor 

het betalen van zeer grote sommen geld aan rijke grondeigenaren 

vb. Groot-Brittannië (hieronder lezen): 

The list of English CAP recipients includes some of the richest people in the realm (Scottish & Welsh 

and other EU members refuse to release the information).  

 * Duke of Westminster (net worth 7 billion), received about 1 million over two  years), the 

Duke of Marlborough got 1.5 million over the same period, and the  Queen and Prince Charles 

received more than 1.5 million. The royal family is also a  major landowner in Scotland (data 

still secret), so this is probably a serious  underestimate.  

 * Multinational corporations received even more. At the head of the subsidy list is  the 

multinational corporation Lyle & Tate. It received about 180 million (most of this  went to 

paying for the dumping of sugar on the world market). Nestlé got 30 million.  

 Overall there were 24,525 names on the list, but an eighth of the payments went to the top 

twenty names; half of the money went to the top 2,000 recipients. Or, to put it differently, half the 

money was divided among the 22,500 smallest farms. The share of payments going to the bottom 

10,000 recipients was just 13 per cent. 

 If interested, see also http://www.farmsubsidy.org/  

 “Since 1997 Campina B.V. has received €1,605,926,904 in payments from the European Union 

comprising of direct subsidies (income support) and indirect or other subsidies (market support such 

as export refunds or costs associated with food storage).” (zie dia p 51) 

 

http://www.farmsubsidy.org/


9.6.2 Landbouwers ontvangen slechts de helft van CAP steun 
 Ongeveer 45 cent van elke euro aan directe betalingen steunen niet-landbouwers in plaats 

van landbouwers 

 Directe prijssteun mist vaak zijn doelpubliek  

Hoofdstuk 10: Locatie effecten, 
economische geografie en regionaal 
beleid 
Inleiding 
Toen diepere economische integratie begon in 1950 waren er grote verschillen 

 Plattelands Europa = arm, vb. geen elektriciteit, geen telefoon,… 

 Rest van Europa  

De stichters van EU maakte “ontwikkeling in plattelands Europa” één van de kerndoelen van 

Europese integratie. Zie Verdrag van Rome: bijdragen in ontwikkeling in verschillende regio’s. Dus 

belang, bezorgdheid voor achtergestelde Europese regio’s is altijd al een deel geweest van de 

prioriteiten van de EU. 

“… the Community shall aim at reducing disparities between the levels of development of the 

various regions and the backwardness of the least favoured regions or islands, including rural 

areas.” 

Hoe sluit de theorie en het beleid de Europese integratie in op de locatie van de activiteit in Europa? 

 Europese economische geografie: gestileerde feiten = wetmatigheden die vaker terugkomen 

 Theorie  

o Comparatieve voordelen  

o New Economic Geography 

o Effecten van EU integratie 

 Regionaal beleid 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.1 Europese economische geografie: gestileerde feiten  
 Rijke regio’s zijn meer geconcentreerd (liggen dicht bij elkaar) = “kern” 

 Arme regio’s zijn minder geconcentreerd (liggen verder uit elkaar) = “periferie” 

Toepassing: Licht vervuiling als indicator van economische activiteit (veel licht = veel econ. activiteit), 

zie dia 6 - 10 

 Kern van Europa (West-Duitsland, Benelux, Noord-Oost Frankrijk en Zuid-Oost Engeland). 

o Maar 1/7 van grondebied van Europa, wel 1/3 van lichtvervuiling en 1/2 van 

economische activiteit 

 Economische activiteit daalt als men van de kern weggaat 

 Kern = regio’s met meeste, felste licht  

 Periferie = rest   

Opmerking: Map (dia 6 – 9) geeft weer waarom we praten over “regio’s” en niet over landen. Het is 

erg moeilijk om nationale grenzen te onderscheiden op bovenstaande figuur, daarom is het 

makkelijker om over “regio’s” te praten  

10.2 Waarom is de randomgeving/periferie belangrijk? 
Waarom moeten we bezorgd zijn over waar economische activiteit is gelokaliseerd? Periferie scoort 

lager op economische prestaties, die een directe invloed hebben op welzijn van mensen  

 Lagere levensstandaard 

o Meer werkloosheid: 20% boven EU27 gemiddelde 

 Voornamelijk jeugdwerkelijkheid 35% boven EU27 gemiddelde 

o Meer armoede:  

 Lagere inkomens: hoe verder weg van “Kern van Europa”, hoe lager inkomen  

 Slechts 18% van populatie heeft inkomen boven EU27 gemiddelde 

 Grote verschillen tussen regio’s zorgen voor onenigheden, die samenwerking in verdere 

Europese Integratie kunnen blokkeren  

 Minder investeringen in onderwijs 

 … 

10.3 Evolutie over de tijd geen: kleinere nationale verschillen, grotere 

regionale verschillen  
Inkomensverdeling tussen landen is relatief stabiel 

Convergetie van inkomens bij EU15 gemiddelde (E15 = 100) 

 

Ierland, Spanje, Griekenland en Portugal: van 

één van de armste naar één van de rijkste  

Uitzondering: Luxemburg startte boven EU15 

gemiddelde en blijft verder stijgen  

 

 

 

 



Ongelijkheid binnen landen is aan het stijgen  

Figuur: Verdeling van BBP/hoofd in 

1995 t.o.v. 2005 

BBP/capita = 100 = UK gemiddelde 

Conclusie: Duidelijke stijging in 

regionale ongelijkheid tussen 1995 

en 2005 

 

 

 

 

 

 

 

BBP/CAP (Gemeenschappelijk landbouwbeleid) & Werkloosheid  

Horizontale as: verdeling BBP/hoofd in 2004, 100 = 

EU gemiddelde  

Verticale as: werkloosheid in 2004 

Grote discrepantie tussen regio’s: sommige zitten 

dicht bij 0, anderen zitten dicht bij 400 

Negatief verband: hogere werkloosheid, lagere 

BBP/hoofd 

Maar wil deze grafiek veel zeggen? Zie correctie 

volgende grafiek 

Correctie voor koopkrachtpariteit (koopkracht 

tussen verschillende regio’s beter vergelijken) 

Negatief verband: hogere werkloosheid, lagere 

BBP/hoofd 
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Oostenrijk, België, Duitsland, Frankrijk, Nederland, 

Finland in NUTS 2 regio  

Meeste regio’s zitten boven EU gemiddelde, toch 

zitten enkele regio’s ook onder EU gemiddelde 

= rijkere landen = kern 

 

 

 

Opmerking: NUTS 2 

 NUTS = samenhangend systeem voor de indeling van het grondgebied van de Europese Unie 

met het oog op de opstelling van regionale statistieken 

 De grenzen ervan hoeven niet gelijk te lopen met de grenzen van subnationale bestuurlijke 

eenheden zoals provincies en districten. 

 

Spanje, Italië, Portugal, Griekenland in NUTS 2 regio’s 

Groot deel van de regio’s zit onder EU gemiddelde, toch 

zitten enkele regio’s ook boven EU gemiddelde (= 

steden) 

= armere landen = periferie 

 

 

 

Verticaal: werkloosheid 2012 

Horizontaal: werkloosheid 2004 

Op de lijn: Geen wijziging in werkloosheid van 20012 t.o.v. 

2004 

Onder de lijn: Daling werkloosheid van 2012 t.o.v. 2004 

Boven de lijn: Stijging werkloosheid van 2012 t.o.v. 2004 

 

Zie dia’s ppt: Duitsland en Spanje  

 

 

 

 



10.1.3 Integratie en productie specialisatie 
Europese integratie heeft maar een kleine impact gehad om locatie van totale economische activiteit 

als geheel. Eerder veel veranderingen binnen landen, dan tussen landen. 

Hoe zit het met de samenstelling van de economische activiteit? 

Indien we alle economische activiteiten samenvoegen, kunnen we veranderingen in de samenstelling 

van economische activiteit binnen naties of landen vinden: Europese integratie zou eerder het 

groeperen/clusteren van productie per sector kunnen hebben aangemoedigd, dan clustering per 

regio. We moeten kijken naar “Krugman specialisation index” = meten van de mate van specialisatie. 

Cijfers voor Europese naties 
Krugman Specialisation Index (KSI) 

 Meten van de mate van specialisatie 

 = geeft aan of industriële structuur van een land overeenkomt met de industriële structuur in 

de overige EU landen  

 Index vertelt ons welke deel van de productie zou moeten veranderen zodat de mate van 

specialisatie van een natie overeen zou komen met het gemiddelde van alle andere EU15 

naties 

 

 KSI = 0 

o Als land k een industriële sector i heeft die identiek is aan de rest van de EU 

o Land i is niet gespecialiseerd 

 KSI = 2 (max) 

o Als land k geen enkele industriële sector i gemeen heeft met de rest van de EU 

o Land i is ster sectoraal gespecialiseerd 

 Indicator = relatieve specialisatie in vergelijking met referentie  

o Geen absolute mate van specialisatie kan worden beoordeeld 

Specialisation by industry? (long run)  

Rode balken: wijziging in Krugman Specialisation Index 

 vb. Ierland = 0.7  35% van de gerealiseerde productie zou 

moeten veranderen van sector opdat Ierland zou lijken op de 

rest van Europa  

 Bijna alle veranderingen in Krugman index zijn positief  

o afwijking van gemiddelde van EU naties 

o EU economieën specialiseren zich verder  

 

 

 

 

 



10.1.4 Samenvatting van gestileerde feiten  
1) Economische activiteit is sterk geografisch geconcentreerd (cfr. Kern Europa) 

2) Kern: hogere inkomens, lagere werkloosheid  

3) Ongelijkheid tussen landen daalt  

4) Verdeling van activiteiten binnen naties werd meer geconcentreerd, dus ongelijkheid binnen 

landen stijgt  

5) Samenvoegen van alle activiteiten: Europese integratie zorgde slechts voor een kleine 

verplaatsing van industriële activiteiten in de naties 

6) Meer specialisatie/relocatie in sectoren  

Theorie  
2 feiten dienen verklaard te worden  

 Specialisatie op internationaal niveau (tussen landen): meeste EU landen zijn meer 

gespecialiseerd geworden op een sector-by-sector basis 

 Agglomeratie (binnen landen): op sub-nationaal niveau is industrie meer geografisch 

geconcentreerd geworden  

2 theorieën die economische integratie linken aan veranderingen in geografische locatie van 

economische activiteit  

 Comparatieve voordelen (CA): Landen gaan zich specialiseren in die sectoren waarin ze een 

comparatief voordeel hebben (10.2) 

o Verklaren gestileerde feiten tussen landen  

 Nieuwe economische geografie (NEG): Integratie neigt om economische activiteit 

geografisch te concentreren (10.3) 

o Verklaren gestileerde feiten binnen landen  

10.2  Theorie deel 1: comparatief voordeel 

10.2.1 Comparatief voordeel en specialisatie (tussen landen) 
Openen/liberaliseren van landen zorgt voor een verhoogde economische efficiëntie, doordat dit 

toelaat dat landen zich specialiseren in sectoren waar ze een comparatief voordeel in hebben  

 Goederen importeren die inefficiënt gemaakt kunnen worden in land 

 Goederen exporteren die efficiënt gemaakt kunnen worden in land (= comparatief voordeel) 

o Comparatief voordeel in productiefactor waarin je relatief overvloedig in bent  

Comparatief voordeel is relatief: overvloedig in sommige soorten arbeid, schaars in andere of in lijn 

met het gemiddelde 

 

 

 

 

 

 



Voorbeeld 
Focus op arbeidsaanbod: laaggeschoolden, midden geschoolden en hooggeschoolden  

 

Zonder handel 

 Portugal heeft overvloed aan laaggeschoolden  

o Relatief goedkoop kledij produceren, waardoor goedkope kledij (overvloed aan 

productiefactor laaggeschoolden) 

o Relatief duur om medicijnen te produceren, waardoor dure medicijnen  

 Duitsland heeft overvloed aan hooggeschoolden  

o Relatief dure kledij produceren, waardoor dure kledij  

o Relatief goedkoop medicijnen produceren, waardoor goedkope medicijnen 

(overvloed aan productiefactor hooggeschoolden) 

Met handel 

 Portugal zal kledij exporteren naar Duitsland =  comparatief voordeel 

 Duitsland zal medicijnen exporteren naar Portugal = comparatief voordeel 

 Nationale sector-bij-sector specialisatie  

De ruimtelijke implicaties van Heckscher-Olin comparatieve voordelen  
Heckscher-Olin comparatieve voordelen = comparatieve voordelen gebaseerd op basis van relatieve 

factoren  

Economische bronnen worden verschoven tussen sectoren binnen landen, dus productie wordt 

sector-by-sector gealloceerd.  

Toepassing Portugal en Duitsland 

 Kledijproductie zal verschuiven van Duitsland naar Portugal 

 Medicijnenproductie zal verschuiven van Portugal naar Duitsland 

 

 



10.3 Theorie deel 2: Agglomeratie (binnen landen) en de nieuwe 

economische geografie (NEG) 
Hoe beïnvloedt integratie de locatie van de activiteit tussen de regio’s binnen landen? 

 Wanneer productieve factoren grenzen kunnen oversteken (internationale of interregionale) 

kan integratie heel verschillende effecten hebben  

 Schaalvoordelen en handelskosten creëren krachten die geografische clustering/groepering 

van de economische activiteit bevorderen 

o Overall clustering = enkele gebieden met economische activiteit, in andere regio’s 

geen economische activiteit = “core periphery” 

o Sectoral clustering = elke sector clustert/groepeert in één regio, meeste regio’s 

hebben een clustering/groepering 

10.3.1 Agglomeratie en dispersiekrachten  
Logica van economische geografie  

 Dispersiekrachten: contra concentratie 

o Neiging om de industrie te stimuleren geografisch te verspreiden 

 Agglomeratiekrachten: pro concentratie  

o Ruimtelijke concentratie van economische activiteit creëert krachten die verdere 

specialisatie aanmoedigen 

o De industrie heeft de neiging om geografisch te clusteren 

 Basisdee: verlagen van handelskost (= integratie) heeft een effect op dispersie- en 

agglomeratiekrachten  

 Nieuw evenwicht  

Stel  

 Zuiden : grote markt  

 Noorden: kleine markt  

Agglomeratiekrachten  
= Krachten die bedrijven een prikkel geven om zich te situeren in agglomeraties van economische 

activiteit 

 Technische spillovers, vb. Silicon valley: veel techbedrijven op één plaats 

 Labour market pooling: alle mensen die gespecialiseerd zijn in een bepaalde sector zitten  

allemaal bij elkaar in region vb. City of London als financieel centrum van wereld 

 Vraagverbanden (backward verbanden) 

 Aanbodverbanden (forward verbanden) 
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Nieuwe Economische Geografie (NEG) focust op vraag- en aanbodverbanden, want wordt duidelijk 

beïnvloed worden door economische integratie (dat wil zeggen lagere handelskosten) 

Vraagverbanden of demand linkages: circular causality  

 Bedrijf zal zich verplaatsen naar grootste markt (dus ook grootste vraag) (= Zuiden), om 

transactiekosten te verminderen  

o Het is goedkoper om te verkopen aan dichtbij zijnde consumenten 

 Als meer en meer bedrijven verhuizen naar grootste markt (= Zuiden), worden in die regio 

meer jobs gecreëerd. Gevolg: meer en meer spenderen hun inkomen in grootste markt, 

waardoor grootste markt nog groter wordt  

 

Aanbodverbanden of supply linkages: circular causality  

 Bedrijf zal zich verplaatsen naar grootste markt (= Zuiden), om voordeel te kunnen hebben 

bij grote range aan beschikbare inputs 

 Als meer en meer bedrijven verhuizen naar grootste markt (= Zuiden), zal de range aan 

beschikbare inputs alsmaar verder uitbreiden  

o Terwijl range aan beschikbare inputs in kleinste markt (= Noorden) alsmaar zal dalen  

 

Dispersiekrachten  
= Krachten die bedrijven een prikkel geven om weg te gaan uit agglomeraties van economische 

activiteit  

 Congestie effecten 

o Huurprijzen en grondprijzen: Zuidelijke regio is reeds groot, dus meer bedrijven 

zullen verhuizen naar zuidelijke regio. Gevolg: opwaartse druk op grondprijzen en 

huurprijzen  

o Concurrentie met andere bedrijven: Zuidelijke regio is groot, dus veel meer 

concurrentie 

 Redenen waarom je niet naar agglomeratie zou moeten gaan, maar wel naar periferie: hoge 

prijzen vermijden, minder competitie 



Nieuwe Economische Geografie (NEG) focust op lokale concurrentie, want is gerelateerd aan 

handelskosten en EU integratie  

 In het Zuiden zitten veel concurrenten, als ik naar het Noorden ga ben ik beschermd voor 

concurrentie.  

 Integratie is het verlagen van handelskosten, dit betekend dat het minder duur wordt om 

vanuit Zuiden het Noorden te dienen, dus bescherming in Noorden is lager  

 Naarmate de handelskosten dalen (= integratie), biedt afstand minder bescherming tegen 

verre concurrenten 

10.3.2 De lokale effecten van Europese integratie  

Een simpel analytisch kader 
Twee regio’s: grote regio, kleine regio  

Volgende krachten 

 Pro agglomeratie 

o Voorkeur van bedrijven om zich in grote markt te situeren, want dan besparen op 

handelskosten  

o Cirkel causaliteit: kracht is sterker bij grotere regio  

 Pro dispersie 

o Voorkeur van bedrijven om zich in kleine markt te situeren waar lokale concurrentie 

lager is 

Horizontaal: relatief belang van ondernemingen in 

verschillende regio’s 

 S = evenwichtsuitkomst, geen enkele 

onderneming heeft een prikkel om te verhuizen 

tussen regio’s 

 Opschuiven naar punt, verschil wordt kleiner 

Verticaal: sterkte agglomeratie- en dispersiekrachten 

 Agglomeratie (AF) stijgend 

o Meer ondernemingen in grote regio = 

prikkel wordt groter 

o Cirkel causaliteit 

 Dispersie (DF) stijgend  

o Voordeel om te blijven in kleine regio 

stijgt naarmate meer bedrijven naar 

grote regio verhuizen  

o Minder concurrentie in kleine regio, naarmate een hoger aandeel van bedrijven die 

naar grote regio verhuizen  

Evenwicht E: Dispersiekracht = Agglomeratiekracht, bedrijven hebben geen prikkel om te verhuizen 

 vb. 1/2de van de bedrijven zijn in Noorden 

o A = agglomeratiekracht  

o B = dispersiekracht 

o A > B, dus bedrijven worden aangetrokken om naar grotere regio te verhuizen, dit is 

geen evenwicht! 



De locatie effecten van Europese integratie 
Wat is de impact van Europese integratie? 

Effect 1: Integratie vermindert handelskosten, dit betekend dat het minder duur wordt om vanuit 

grote regio de kleine regio te bedienen, dus bescherming in kleine regio is lager. Gevolg: 

dispersiekrachten ↓ 

 Integratie = verlagen van handelskosten, vb. betere infrastructuur 

 Dispersiekracht ↓: minder prikkels om naar kleinere regio te verhuizen, want voordeel van 

minder concurrentie in kleinere regio is gedaald door het verlagen van handelskosten  

o Dispersiekracht moet altijd langs B gaan, dus bij ½ wentelt DF naar binnen 

o Punt B: hoogte van handelskost heeft geen effect op DF, want mate van lokale 

competitie is gelijk  

o Rechts van punt B: lagere handelskosten, waardoor minder bescherming tegen 

competitie van bedrijven in grote regio 

 Nieuw evenwicht E’ 

o Hoger aandeel van bedrijven in grote regio 

o M.a.w.: vrije handel/integratie zorgen voor agglomeratie van economische 

activiteit in de grote regio 

 Binnen landen is agglomeratie niet noodzakelijk gelinkt aan EU integratie, maar veel van 

budget van regionaal EU beleid naar infrastructuur (wegen, zeehavens, luchthavens,…) 

waardoor betere connectie tussen regio’s 

 

Effect 2: Integratie vermindert handelskosten, waardoor agglomeratiekrachten dalen  

 Integratie = verlagen van handelskosten  

 AF = bedrijf lokaliseren in grote markt helpt om handelskosten te vermijden  

 Als de handelskost daalt, zijn er minder handelskosten om te vermijden, waardoor 

agglomeratiekrachten dalen 

 Opmerking: ↓ agglomeratiekrachten < ↓ dispersiekrachten, waardoor meer concentratie in 

nieuwe evenwicht (S”) 



 

10.4 Theorie deel 3: alles bij elkaar 
EU integratie 

 Tussen landen: convergentie van BBP/capita  

 Binnen landen: meer divergentie  

o Locatie effecten binnen landen 

Hoe komt dit? Kapitaal en arbeidsmobiliteit: vrij verkeer 

Mobiliteit binnen landen > mobiliteit tussen landen  

 Verwijderen van handelsbelemmeringen 

o Comparatief voordeel: landen kunnen zich specialiseren in sectoren 

o Convergentie technologie, vb. buitenlandse directe investeringen, mobiliteit 

studenten,… 

 Convergentie van BBP/capita tussen landen  

 Aanbod- en vraag linkages hebben een lagere kans om tussen landen te starten dan binnen 

landen 

o Als een regio groeit zullen meer bedrijven en productiefactoren verschuiven naar die 

groeiende regio, waardoor dit zal zorgen voor verdere groei 

 Verdieping van regionale verschillen 

10.4.1 Regionale werkloosheid  
Indien lonen instant zouden worden, zou er geen werkloosheid zijn: lonen  aantal uren die 

arbeiders aanbieden (werkaanbod) = aantal uren die werkgevers “kopen” (werkvraag) 

 Maar meeste Europese landen hebben besloten om instant aanpassing van lonen tegen te 

gaan. De arbeidsprijs wordt systematisch gestabiliseerd op een niveau dat het marktruiming 

(= aanname dat markten altijd naar een evenwicht tenderen waar de aangeboden 

hoeveelheid gelijk is aan de gevraagde hoeveelheid) overschrijdt.  

o Arbeiders willen systematisch meer arbeid aanbieden aan een bepaald loon dan dat 

bedrijven willen “kopen” 

 Maar bedrijven kunnen zich sneller verschuiven naar een andere regio dan mensen 

o Agglomeratiekracht  

 Hoog niveau werkloosheid in kleine regio  

 Laag niveau werkloosheid in grote regio  



10.4.2 Perifere, echte geografie 
Lees hb p182 – 183 

10.5 EU regionaal beleid  
Aandacht voor minder ontwikkelde regio’s is altijd een deel geweest van de EU prioriteiten: zie 

Verdrag van Rome  

“… the Community shall aim at reducing disparities between the levels of development of the 

various regions and the backwardness of the least favoured regions or islands, including rural 

areas.” 

Toetreding van Spanje en Portugal zorgde voor een verschuiving van de prioriteiten van de EU: van 

Gemeenschappelijk landbouwbeleid naar Beleid arme regio’s (regionale uitgaven zijn nu ongeveer 

1/3de van EU budget!) 

10.5.1 Instrumenten, doelstellingen en leidende principes 
2014 – 2020 Multiannual Financial Framework = regionale uitgaven zijn 1/3de van EU budget 

 Leidende principe: Europe 2020 Strategy for smart, sustainable and inclusive growth (zie dia 

52) 

 Doelstellingen: verbeteren transport en communicatie links met afgelegen gebieden, helpen 

van kleine en medium bedrijven in achtergestelde gebieden, verbeteren opleiding en 

verbeteren vaardigheden  

 Elke EU NUTS 2 regio komt in aanmerking voor regionaal beleid 

 
o Arme regio’s met BBP/hoofd < 75% van EU gemiddelde 

 Krijgen meeste geld  

o Transitie regio’s met BBP/hoofd tussen 75% - 90% van EU gemiddelde 

o Andere regio’s met BBP/hoofd > 90% van EU gemiddelde 

10.5.2 Toewijzing per lidstaat 
 Geregeld in Multiannual Financial Framework 2014 – 2020 

 Negatief verband tussen hoogte van ontvangst 

regionale beleid en hoogte inkomen  

o Hoge inkomens  lagere ontvangst 

regionaal beleid 

o Lage inkomens  hogere ontvangst 

regionaal beleid  

 



Verdeling door 3 hoofdfondsen  
NIET VANBUITEN KENNEN, WEL WETEN DAT VERSCHILLENDE FONDSEN VERSCHILLENDE 

DOELSTELLING HEBBEN !  

European Social Fund (ESF) 

 invests in people, with a focus on improving employment and education opportunities 

 aims to improve situation of most vulnerable people at risk of poverty 

European regional development fund (ERDF): innovatie 

 aims to strengthen economic and social cohesion in EU by correcting imbalances between 

regions 

 Key priority areas: innovation and research; digital agenda; support for small and medium-

sized enterprises (SMEs); low-carbon economy 

Cohesion Fund  

 Cohesiefonds is landgebaseerd en niet regiogebaseerd, terwijl andere fondsen zijn altijd 

regiogebaseerd zijn DIT WEL KENNEN 

 aimed at Member States whose Gross National Income (GNI) per inhabitant is less than 90 % 

of the EU average 

o Rich region in poor country may receive support 

 aims to reduce economic and social disparities and to promote sustainable development 

o can be suspended by a Council decision (taken by qualified majority) if a Member 

State shows excessive public deficit and if it has not resolved the situation or has not 

taken the appropriate action to do so 

 

 Together with the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and the 

European Maritime and Fisheries Fund (EMFF), these 3 make up the European Structural and 

Investment (ESI) Funds 

Co financing  
Regionaal beleid werkt met system van co-financieren: EU wil vermijden dat geld voor regionaal 

beleid nationaal wordt gebruikt voor andere doeleinden. Zie grafiek hieronder “Absorption” = EU 

wijst vb. 100 middelen toe aan regionaal beleid, hoeveel van 100 middelen zijn gebruikt?. 

 

Maximum cofinanciering tarieven  

 75 – 85% in minder ontwikkelde regio’s  

 60% in transitie regio’s 

 50% in meer ontwikkelde regio’s  



10.5.3 Effect van de regionale uitgaven van de EU op regionale prestaties? 
Resultaten 1 

 Empirische schatting: elke euro uitgegeven aan transfers  1,20€ extra BBP 

o Waarschijnlijk geassocieerd met een stimulans op volume- en structuurinvesteringen 

(bijvoorbeeld infrastructuur) en uiteindelijk productiviteitswinst 

o Veel minder bij de oprichting van nieuwe banen binnen dezelfde 

programmeringsperiode 

 Gemiddeld: objectief 1 transfers in het kader van het Structuurfondsprogramma van de EU 

kunnen wellicht effectief zijn  

Resultaten 2 

 Co financiering? 

 Voor de LT effecten moet het regionaal beleid helpen om regio’s meer competitief te maken  

o Bedrijven moeten productiever worden  

 Geen bewijs voor dit 

o Als er iets is dat regionaal blijft te helpen is het om laag productieve bedrijven een 

faillissement te vermijden  

o Gebaseerd op oudere programma’s 

o Nieuwe programma’s richten zich expliciet meer op efficiëntie  

Hoofdstuk 11: EU competitie- en 
overheidssteunbeleid  
Zie handboek, notities en powerpoint  

 

 

 

 

 


