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wanneer herstructurering van staatsschuld onvermijdelijk mocht blijken.
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 Belangrijk is dat een 

dergelijk instituut onafhankelijk van politieke instituties kan opereren, een goed mandaat heeft 

en voldoende kapitaal of kapitaalgaranties van de deelnemende landen. Op dit moment is er een 

faciliteit voor steun aan landen die in financiële problemen komen. De operationele 

bevoegdheden van deze faciliteit zijn echter niet gespecificeerd en doordat zij nog niet is 

aangewend, blijft de financiële wereld onzeker over haar functioneren.  Een onafhankelijk 

instituut zou niet alleen landen moeten ondersteunen met financieringsproblemen maar ook 

overheidsschulden moeten helpen saneren, dit alles onder scherpe voorwaarden zoals het IMF 

ze stelt. Ondanks de huidige, goede progressie van de Griekse overheidsfinanciën is het niet 

uitgesloten dat Griekenland deze weg moet volgen.  

De budgetdiscipline van de lidstaten is onvoldoende gebleken en de financiële markten 

hebben daar niet adequaat op gereageerd. Deels is dat een gevolg van onduidelijke signalen die 

door de Europese overheden zijn afgegeven. Daarnaast blijken tekortprognoses systematisch te 

optimistisch te zijn. Het lijkt dan ook een ‘no regret’ beleidsoptie om de cijfers in de lidstaten 

vooraf te laten controleren en de prognoses op hun geloofwaardigheid te laten onderzoeken 

door onafhankelijke nationale budgettaire waakhonden. In enkele lidstaten is dit al staande 

praktijk maar in de meeste bestaat een dergelijke waakhond nog niet (zie kader). 

Onafhankelijke instituten voor de ex ante evaluatie van overheidsbudgetten 

Calmfors en Corsetti (2003)a constateren dat de SGP afspraken in feite gecontroleerd worden door politici die ook 

verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het SGP. Dat vinden zij onwenselijk en kan tot strategisch gedrag leiden 

waarbij de ministers van de verschillende EMU-landen elkaar in de Ecofin niet aanspreken over onwenselijke 

overheidstekorten om zelf in de toekomst ook niet aangesproken te worden. Om die reden pleiten zij er voor dat 

nationale begrotingen door een onafhankelijk instituut worden beoordeeld, zoals het Europese Hof van Justitie. De 

Europese Commissie heeft niet voldoende legitimiteit in hun ogen, maar is in ieder geval een betere oplossing dan de 

Ecofin. Een andere optie zijn nieuwe onafhankelijke instellingen, zoals het budget office van het Amerikaanse congres 

(CBO), dat ex ante de budgettaire plannen kan beoordelen. Een aantal EU-landen heeft ook een onafhankelijk 

economisch instituut om de nationale begroting ex ante te laten toetsen. Voorbeelden zijn België, Hongarije, Nederland 

(het CPB) en Zweden. Het Verenigd Koninkrijk heeft een vergevorderd plan een dergelijk instituut op te richten en ook 

in andere EU-landen wordt in die richting gedacht. Op Europees niveau zou een dergelijk onafhankelijk instituut een 

essentiële rol kunnen spelen om afspraken over budgettair beleid tussen de EMU-landen te bewaken.  
 

a
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Voor het volgen van de ontwikkelingen op Europese schaal en het signaleren van de noodzaak 

tot ingrijpen is ook een waakhond wenselijk op Europees niveau. De plannen van de Europese 

Commissie gaan ook in die richting.
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 Een onafhankelijk Europees instituut moet vroegtijdig 

duidelijke signalen af kunnen geven aan landen die geen degelijk budgettair beleid voeren. 

Behalve op excessieve tekorten moet de ontwikkeling naar begrotingsevenwicht op middellange 
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