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Persbericht 
Luxemburg, 1 maart 2021 

EU-controleurs wijzen op risico’s van de 
reserve voor aanpassing aan de brexit 
In een advies dat vandaag is gepubliceerd, stelt de Europese Rekenkamer (ERK) een aantal 
bedenkingen aan de orde met betrekking tot het recente voorstel voor een reserve voor 
aanpassing aan de brexit. Dit fonds van 5 miljard EUR is een solidariteitsinstrument dat bedoeld 
is om steun te verlenen aan de lidstaten, regio’s en sectoren die het zwaarst worden getroffen 
door de terugtrekking van het VK uit de EU. Volgens de controleurs biedt het voorstel weliswaar 
flexibiliteit aan de lidstaten, maar brengt de opzet van de reserve een aantal onzekerheden en 
risico’s met zich mee.  

De Europese Commissie stelt voor om 80 % van het fonds (4 miljard EUR) in de vorm van 
voorfinanciering toe te kennen aan de lidstaten nadat de reserve is goedgekeurd. De lidstaten 
zouden hun aandeel van de voorfinanciering toegewezen krijgen op basis van de geraamde 
impact op hun economie, rekening houdend met twee factoren: de handel met het VK en de vis 
die wordt gevangen in de exclusieve economische zone van het VK. Volgens deze 
toewijzingsmethode zou Ierland de belangrijkste begunstigde van de voorfinanciering worden, 
met bijna een kwart (991 miljoen EUR) van de middelen, gevolgd door Nederland (714 miljoen 
EUR), Duitsland (429 miljoen EUR), Frankrijk (396 miljoen EUR) en België (305 miljoen EUR). 

“Deze reserve is een belangrijk financieringsinitiatief dat tot doel heeft de negatieve gevolgen van 
de brexit voor de economieën van de EU-lidstaten te helpen verzachten”, aldus Tony Murphy, het 
lid van de Europese Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor het advies. “Wij zijn van mening 
dat de flexibiliteit die de reserve biedt niet mag leiden tot onzekerheid voor de lidstaten.” 

De EU-controleurs wijzen met name op de architectuur van de reserve, op grond waarvan de 
lidstaten een ongewoon hoog niveau van voorfinanciering zouden ontvangen zonder dat zij de 
Europese Commissie vooraf nadere gegevens hoeven te verstrekken over de te financieren 
maatregelen. Dit zou weliswaar een snelle reactie op de uitzonderlijke situatie mogelijk maken, 
maar de subsidiabiliteit en geschiktheid van deze maatregelen zouden niet vóór eind 2023 
worden beoordeeld door de Commissie. De controleurs waarschuwen dat de voorgestelde 
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structuur en timing zouden leiden tot een hoger risico op een keuze voor suboptimale en niet-
subsidiabele maatregelen.  

In het voorstel is bovendien bepaald dat de subsidiabiliteitsperiode voor uitvoeringsmaatregelen 
van juli 2020 tot december 2022 moet lopen. De controleurs waarschuwen er echter voor dat de 
Commissie haar keuze voor deze subsidiabiliteitsperiode niet heeft gemotiveerd en niet heeft 
onderzocht of deze adequaat is. 

Achtergrondinformatie  

Het Verenigd Koninkrijk heeft de Europese Unie op 1 februari 2020 verlaten. Sinds het einde van 
de overgangsperiode op 1 januari 2021 vormen de EU en het VK twee afzonderlijke markten en 
twee aparte wet- en regelgevingsruimten. Er zijn belemmeringen opgeworpen voor de handel in 
goederen en diensten en voor grensoverschrijdende mobiliteit, met gevolgen voor 
overheidsdiensten, bedrijven, burgers en belanghebbenden aan beide zijden. In deze context 
heeft de Europese Raad tijdens zijn buitengewone bijeenkomst van 17-21 juli 2020 aangekondigd 
dat er een nieuwe, speciale reserve voor aanpassing aan de brexit zou worden opgericht, met een 
totale toewijzing van 5 miljard EUR in prijzen van 2018. 

De Europese Commissie heeft haar voorstel op 25 december 2020 ingediend. Er wordt 
voorgesteld de reserve in twee rondes van toewijzingen te activeren: de eerste in 2021 in de vorm 
van aanzienlijke voorfinanciering ter waarde van 4 miljard EUR, terwijl de resterende 1 miljard 
EUR voornamelijk in 2024 zou worden uitbetaald om alle subsidiabele uitgaven te dekken die het 
als voorfinanciering betaalde bedrag overschrijden. De rechtsgrondslag van het voorstel van de 
Commissie vereist dat de ERK wordt geraadpleegd; derhalve hebben zowel het Europees 
Parlement als de Raad de ERK om haar advies verzocht.  

Advies nr. 1/2021 van de ERK over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement 
en de Raad tot oprichting van de reserve voor aanpassing aan de brexit is momenteel in het 
Engels beschikbaar op de website van de ERK (eca.europa.eu); andere EU-talen volgen 
binnenkort. 

De ERK draagt bij tot het verbeteren van de financiële governance van de EU door adviezen te 
publiceren over voorstellen voor nieuwe of gewijzigde wetgeving met financiële impact. Deze 
adviezen bieden een onafhankelijke beoordeling van de wetgevingsvoorstellen door de extern 
controleur van de EU.  
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