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Woordenlijst 
Het Arope-percentage verwijst naar het aandeel personen dat “met armoede en 
sociale uitsluiting wordt bedreigd” (“at-risk-of poverty or social exclusion”). 

Berlijn-methode: Een methode die in 1999 werd bedacht voor de toewijzing van 
cohesiemiddelen op basis van regionale en nationale welvaart en werkloosheid. 
Hoewel deze qua gerichtheid consistent is gebleven, hebben de criteria van de 
methode met elke programmeringsperiode zich ontwikkeld en komen er nieuwe 
uitdagingen en beleidsdoelstellingen in tot uitdrukking. 

Bruto binnenlands product (bbp): Een standaardindicator van de welvaart van 
een land: de monetaire waarde van alle goederen en diensten die binnen een 
specifieke periode in de economie worden geproduceerd. 

Bruto nationaal inkomen (bni): Een standaardindicator van de welvaart van een 
land die gebaseerd is op binnenlandse en buitenlandse inkomstenbronnen. 

Cohesiebeleid: Het belangrijkste investeringsbeleid van de EU, waarmee wordt 
beoogd de economische en sociale verschillen tussen regio's en lidstaten te verkleinen 
door middel van bevordering van de werkgelegenheid, van het concurrentievermogen 
van het bedrijfsleven, economische groei, duurzame ontwikkeling en 
grensoverschrijdende en interregionale samenwerking. Het wordt gefinancierd uit het 
Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO), het Europees Sociaal Fonds Plus 
(ESF+) en het Cohesiefonds (CF). 

Cohesiefonds (CF): Een EU-fonds ter verkleining van de economische en sociale 
verschillen in de EU door de financiering van investeringen in lidstaten waar het bruto 
nationaal inkomen per inwoner minder dan 90 % van het EU-gemiddelde bedraagt. 

Connecting Europe Facility (CEF): Een instrument waarmee 
investeringsprioriteiten worden vastgesteld en waarmee financiële hulp wordt 
verstrekt aan de energie-, vervoers-, en de informatie- en 
communicatietechnologiesector om hoogwaardige, duurzame en onderling verbonden 
infrastructuur te creëren prestaties. Deze wordt rechtstreeks door de Commissie 
beheerd. 

DG REGIO: Directoraat-generaal Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling  

Europa 2020-strategie: De tienjarenstrategie van de Europese Unie die in 2010 is 
gestart om groei te bevorderen en werkgelegenheid te scheppen. 
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Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO): Een fonds waarmee 
wordt beoogd de economische en sociale cohesie in de gehele Europese Unie te 
versterken door regionale onevenwichtigheden te verhelpen door middel van 
financiële steun voor prioritaire gebieden: innovatie en onderzoek, de digitale agenda, 
kleine en middelgrote ondernemingen en de koolstofarme economie. 

Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+): Een EU-fonds in het kader van de 
begrotingsperiode 2021-2027 om onderwijs- en arbeidskansen te creëren en om de 
situatie van mensen voor wie armoede dreigt te verbeteren. In tegenstelling tot de 
voorloper ervan, het Europees Sociaal Fonds, omvat ESF+ het 
Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief en het Fonds voor Europese hulp aan de meest 
behoeftigen. 

Europese territoriale samenwerking: Een kader voor interregionale, 
grensoverschrijdende en transnationale samenwerking, waarmee 
beleidsuitwisselingen en de tenuitvoerlegging van gezamenlijk optreden worden 
begeleid. Het wordt gefinancierd door het EFRO. 

Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD): Een 
instrument waarmee ernaar wordt gestreefd de armsten in de samenleving te helpen 
door middel van een combinatie van voedselhulp en fundamentele materiële bijstand, 
samen met maatregelen voor sociale inclusie voor de lange termijn die zijn bedoeld 
om hen een uitweg uit de armoede te bieden. 

Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief: Een programma in het kader van de 
jongerengarantie ter ondersteuning van jongeren die niet werken en geen onderwijs of 
opleiding volgen in regio's met een jeugdwerkloosheidspercentage van meer dan 25 %. 

Koopkrachtstandaard (KKS): Een artificiële munteenheid die wordt gebruikt om 
de aggregaten van nationale rekeningen uit te drukken die is aangepast voor 
verschillen in prijspeil tussen de lidstaten. 

Meer ontwikkelde regio (MDR): Een regio waarin het bbp per inwoner meer dan 
90 % (2014-2020) of 100 % (2021-2027) van het EU-gemiddelde bedraagt. 

Meerjarig financieel kader (MFK): Het uitgavenplan van de EU waarin 
prioriteiten (op basis van beleidsdoelstellingen) en maxima worden vastgesteld, over 
het algemeen voor zeven jaar. Het biedt de structuur waarin de jaarlijkse begroting 
van de EU wordt vastgesteld, waarbij uitgaven voor elke uitgavencategorie worden 
beperkt. Het huidige MFK beslaat 2014-2020. 
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Minder ontwikkelde regio (LDR): Een regio waarin het bbp per inwoner minder 
dan 75 % van het EU-gemiddelde bedraagt. 

Het NEET-percentage verwijst naar het aandeel personen dat niet werkt en geen 
onderwijs of opleiding volgt. Dit percentage omvat zowel werklozen als inactieven. 

Nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek (NUTS): 
Classificatie die in de regionale statistiek en de toewijzing van middelen wordt gebruikt 
die de lidstaten onderverdeelt in regio's van drie categorieën, overeenkomstig 
bestaande nationale administratieve onderverdelingen en specifieke 
inwoneraantallen. Van grotere naar kleinere gebieden gaat het om de volgende 
eenheden: NUTS 1 (3 tot 7 miljoen inwoners), NUTS 2 (800 000 tot 3 miljoen) en NUTS 
3 (150 000 tot 800 000). 

Noordelijke dunbevolkte regio's: De regio's in het uiterste noorden van Zweden 
en uiterste noorden en oosten van Finland. 

Overgangsregio: Een regio waarin het bbp per inwoner zich tussen 75 % en 90 % 
(2014-2020) of 75 % en 100 % (2021-2027) van het EU-gemiddelde bevindt. 

Premie: Een aanvullende betaling die bovenop de regionale basistoewijzing wordt 
gedaan met het oog op verscheidene sociaaleconomische en milieucriteria. 

Programmeringsperiode: De periode waarin de EU-uitgaven worden gepland en 
uitgevoerd. 

Ultraperifere gebieden: Een classificatie waarmee wordt verwezen naar negen 
regio's in de Europese Unie: de vijf Franse overzeese departementen en de Franse 
overzeese gemeenschap van Saint-Martin, de Spaanse autonome gemeenschap van de 
Canarische Eilanden, en de Portugese autonome gebieden van de Azoren en Madeira. 
Deze regio's ondervinden bepaalde problemen (het afgelegen en insulaire karakter, de 
geringe oppervlakte, de ongunstige topografie en het klimaat, economische 
afhankelijkheid, enz.) die van invloed zijn op hun sociaaleconomische ontwikkeling. 

Vangnet: Een minimumtoewijzing uitgedrukt als een percentage van de ontvangen 
toewijzing in de vorige programmeringsperiode. 

Verordening gemeenschappelijke bepalingen (GB-verordening): Een EU-
verordening betreffende een aantal fondsen onder gedeeld beheer. Voor 2014-2020 is 
dit Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad. Voor 
2021-2027 is er een voorstel van de Commissie van mei 2018 voor de regels voor 
zeven fondsen onder gedeeld beheer: het Europees Fonds voor regionale 
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ontwikkeling, het Cohesiefonds, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Europees Fonds 
voor maritieme zaken en visserij, het Fonds voor asiel en migratie, het Fonds voor 
interne veiligheid en het Instrument voor grensbeheer en visa. 
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Samenvatting 
I De Europese Commissie heeft voorgesteld dat de EU 373 miljard EUR uitgeeft aan 
het cohesiebeleid in de volgende programmeringsperiode van 2021-2027, dat is 
bedoeld om de kloof tussen rijke en arme Europese regio's te dichten. Financiering 
voor het cohesiebeleid wordt via drie fondsen aan de lidstaten verstrekt: het Europees 
Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO), het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) en 
het Cohesiefonds (CF).  

II Hoeveel er van de totale EU-begroting voor het cohesiebeleid wordt bestemd is in 
wezen een politieke kwestie. Het bedrag dat aan elke lidstaat wordt toegewezen, 
wordt bepaald door een reeks processen die sinds de periode 2000-2006 grotendeels 
gelijk zijn gebleven. Voor 2021-2027 heeft de Commissie haar voorstellen met 
betrekking tot haar toewijzingsmethoden gepubliceerd als onderdeel van haar veel 
bredere voorstellen voor een Verordening gemeenschappelijke bepalingen (GB-
verordening), waarbij de gehele werking van de drie fondsen onder gedeeld beheer 
waarnaar hierboven wordt verwezen wordt geregeld, samen met vier andere, kleinere 
fondsen. De processen aan de hand waarvan de bedragen die de lidstaten ter 
beschikking staan worden vastgesteld, zijn relatief ingewikkeld. Met deze snelle 
evaluatie wordt dan ook beoogd deze processen binnen hun context uiteen te zetten 
om de lezer te helpen de achterliggende gedachte en de werking van deze processen 
te begrijpen. 

III Binnen het cohesiebeleid stelt de Commissie voor om een totaalbedrag van 
326,3 miljard EUR aan het EFRO/ESF+ toe te wijzen, en het resterende bedrag, 
46,7 miljard EUR aan het CF. Bij het eerstgenoemde bedrag gaat het om twee 
doelstellingen van hoog niveau: Investeren in groei en werkgelegenheid (316,8 miljard 
EUR), en in Europese territoriale samenwerking (9,5 miljard EUR). De 
toewijzingsprocessen variëren: 

o In het kader van de doelstelling “Investeren in werkgelegenheid en groei” worden 
verschillende processen gehanteerd voor de drie categorieën van regionale 
welvaart (minder ontwikkelde, overgangs- en meer ontwikkelde regio's). Het 
belangrijkste criterium om financiering vast te stellen is de relatieve welvaart, 
maar de regio's kunnen ook profiteren van aanvullende premies met betrekking 
tot sociaaleconomische en milieufactoren: werkloosheid en jeugdwerkloosheid in 
het bijzonder, opleidingsniveau, broeikasgassen en migratie. De laatste twee van 
deze factoren worden voor het eerst voorgesteld voor 2021-2027. 
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o In het kader van de doelstelling “Europese territoriale samenwerking” wordt 
financiering voornamelijk op basis van de betrokken bevolking toegewezen. 

o Financiering van het CF is beschikbaar voor de lidstaten waarvan de welvaart 
minder dan 90 % van het EU-gemiddelde bedraagt. De financiering wordt 
toegewezen op basis van de bevolking en gebieden van de in aanmerking 
komende lidstaten, aangepast op basis van de relatieve welvaart. 

In totaal worden de toewijzingen voor meer dan 80 % bepaald op basis van de 
relatieve welvaart.  

IV Zoals in eerdere perioden zijn de toewijzingen die voortvloeien uit de hierboven 
uiteengezette processen onderhevig aan verdere aanpassingen die zijn bedoeld om 
aanzienlijke fluctuaties in de bedragen die door afzonderlijke lidstaten zijn ontvangen, 
te temperen. Deze aanpassingen nemen de vorm aan van plafonds waardoor het 
maximaal te ontvangen bedrag wordt beperkt, en vangnetten waarmee een 
minimumniveau aan financiering wordt gegarandeerd. 

V De Commissie stelt twee verdere aanpassingen voor, nadat rekening is gehouden 
met de plafonds en vangnetten. Ten eerste heeft de Commissie voorgesteld de 
overdracht van 11 miljard EUR van het CF naar de direct beheerde Connecting Europe 
Facility (CEF) te behouden. En los van haar oorspronkelijke voorstel voor een GB-
verordening heeft de Commissie een methode voor de toewijzing van middelen aan 
het ESF+ voorgesteld waarmee wordt beoogd de toewijzingen voor het ESF+ 
(100 miljard EUR in totaal) en het EFRO op het niveau van de lidstaten in te delen. Het 
belangrijkste criterium is het aandeel ESF-middelen dat iedere lidstaat voor de periode 
2014-2020 heeft ontvangen, aangepast op basis van twee aanvullende criteria die 
betrekking hebben op jeugdwerkloosheid en sociale inclusie. 

VI Het voorstel van de Commissie zou betekenen dat de lidstaten in totaal 10 % 
minder financiering in het kader van het cohesiebeleid zullen ontvangen in 2021-2027 
dan in de voorgaande periode. Het veranderde welvaartsniveau van veel regio's (en 
sommige lidstaten), dat leidt tot een herindeling van hun status (bijv. van minder 
ontwikkelde naar overgangsregio), is een factor van betekenis waar het gaat om 
veranderingen in afzonderlijke toewijzingen. Het effect van de plafonds en vangnetten 
betekent dat geen enkele lidstaat een verhoging van de financiering in het kader van 
het cohesiebeleid van meer dan 8 %, of een verlaging van meer dan 24 % zou 
ontvangen. Het totale aandeel van financiering in het kader van het cohesiebeleid dat 
krachtens het voorstel naar minder ontwikkelde regio's zou gaan, zou constant blijven 
en 75 % van de beschikbare financiering bedragen. 
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VII Het laatste stadium van het proces vindt buiten de door de Commissie 
voorgestelde methode om plaats, namelijk tijdens politieke onderhandelingen met de 
EU en de lidstaten. In voorgaande perioden hebben deze onderhandelingen geleid tot 
aanvullende toewijzingen aan bepaalde lidstaten en regio's. In februari 2019 bestaat 
het herziene tijdschema — overeenkomstig de conclusies van de Europese Raad — uit 
het sluiten van een compromis over het meerjarig financieel kader (MFK) in het najaar 
van 2019 en het kort daarna afronden van de onderhandelingen over de GB-
verordening. 
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Inleiding 
01 Het cohesiebeleid — bedoeld om de economische, sociale en territoriale cohesie 
tussen de lidstaten te bevorderen — is een van de meest belangrijke 
activiteitenterreinen van de Europese Unie (EU) en is goed voor ongeveer een derde 
van haar begroting. Elke lidstaat heeft het recht om een vast bedrag ter 
verwezenlijking van cohesiedoelstellingen uit te geven, dat wordt verstrekt via 
verschillende financieringsmechanismen. De processen aan de hand waarvan de 
bedragen ter beschikking van de lidstaten worden vastgesteld, zijn relatief 
ingewikkeld. Met deze snelle evaluatie wordt beoogd deze processen binnen hun 
context uiteen te zetten om de lezer te helpen de achterliggende gedachte en de 
werking van deze processen te begrijpen. 

02 Aangezien deze snelle evaluatie geen controleverslag vormt, bevat zij geen 
controleoordelen, conclusies of aanbevelingen. Wij richten ons op de voorgestelde 
toewijzing van cohesiemiddelen voor de volgende programmeringsperiode van 
2021-2027, waarover de EU-wetgevers naar verwachting de komende twaalf maanden 
een besluit zullen nemen. Wij vergelijken deze voorstellen in voorkomend geval met 
voorgaande perioden. De evaluatie is als volgt opgebouwd: 

o de belangrijkste leidende beginselen voor het toewijzingsproces en een overzicht 
van het toewijzingsproces; 

o initiële toewijzingen aan lidstaten, die bestaan uit een aantal verschillende stadia, 
en 

o latere aanpassingen aan de initiële toewijzingen. 
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Toewijzingsbeginselen en overzicht van 
het proces 

Toewijzingsbeginselen 

03 Overeenkomstig de doelstelling van het Verdrag1 is het cohesiebeleid ontworpen 
met als doel de kloof tussen arme en rijke Europese regio's te dichten. In 
overeenstemming met dit beleid is het voornaamste beginsel dat aan toewijzing ten 
grondslag ligt dat de middelen worden ingezet ten behoeve van de armste landen en 
regio's. Net als in voorgaande perioden worden rijkere regio's in het meerjarig 
financieel kader (MFK) 2021-2027 echter niet uitgesloten van cohesiefinanciering. 
Volgens de Commissie komt dit doordat veel van de grootste uitdagingen (zoals de 
globalisering en de overgang naar een koolstofarme economie) regio's in de hele EU 
steeds meer raken, met inbegrip van de meer ontwikkelde regio's2.  

04 Er werd een methode voor de toewijzing van middelen ingesteld voor de 
programmeringsperiode 2000-20063 en sindsdien is de algemene benadering relatief 
constant gebleven. De relatieve welvaart blijft het criterium dat het grootste effect 
heeft op hoeveel de lidstaten en regio's ontvangen4. Er worden andere criteria 
gehanteerd bij het toewijzingsproces, waarin politieke prioriteiten worden 
weergegeven, maar deze criteria wegen veel minder zwaar. Met betrekking tot 
voorgaande programmeringsperioden zijn criteria met betrekking tot de arbeidsmarkt 
en het onderwijs gebruikt. De Commissie stelt migratiestromen en broeikasgassen 
voor als aanvullende criteria voor de periode 2021-2027. Bijlage I bevat meer 
bijzonderheden over de ontwikkeling van criteria. Aangezien de betrouwbaarheid van 
gegevens en aanvaarding door de lidstaten cruciaal is, gebruikt de Commissie gegevens 
van Eurostat als grondslag voor haar toewijzingen.  

                                                      
1 Artikel 174 VWEU. 

2 Europese Commissie, Informatieblad van 29 mei 2018 en de effectbeoordeling 2021-2027, 
SWD(2018) 283 final. 

3 Dit staat bekend als de “Berlijn-methode”, zoals overeengekomen tijdens de Top van Berlijn 
in 1999. 

4 De Commissie is na een onderzoek van alternatieve indicatoren van mening dat deze 
maatregel de meest neutrale en betrouwbare indicator is waarmee de behoeften van en 
verschillen tussen de regio's en de lidstaten worden weergegeven. Zie blz. 198 van het 
verslag van DG Regio van juli 2014 over economische, sociale en territoriale samenhang. 
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05 Mechanismen in de vorm van plafonds en vangnetten worden in het proces 
opgenomen om ervoor te zorgen dat de toewijzingen van de afzonderlijke lidstaten 
niet te veel uiteenlopen tussen de verschillende programmeringsperioden. 

06 De definitieve besluiten over MFK-toewijzingen worden binnen een uitgesproken 
politieke context genomen. Aangezien het MFK met eenparigheid van stemmen wordt 
goedgekeurd, moet de uitkomst van het toewijzingsproces aanvaardbaar zijn voor het 
Europees Parlement en alle lidstaten. Doorgaans zijn uitvoerige onderhandelingen 
nodig: in voorgaande perioden zijn er aanvullende bedragen aan lidstaten toegewezen 
buiten de toepassing van de relevante formules om. De definitieve toewijzing staat 
voor een politiek compromis. 

Procesoverzicht 

07 De Commissie heeft met betrekking tot de periode 2021-2027 voor het eerst een 
beschrijving van de toewijzingsmethode in het voorstel voor de GB-verordening 
opgenomen5. Het voorstel omvat ook de bedragen die aan de lidstaten worden 
toegewezen.  

08 Figuur 1 hieronder geeft een overzicht van het voorstel van de Commissie voor 
het vertalen van de totale EU-middelen voor de periode in toewijzingen voor het 
cohesiebeleid voor elke lidstaat en voor elk fonds. Alle bedragen die in deze evaluatie 
worden vermeld, zijn huidige prijzen, tenzij anders aangegeven. 

                                                      
5 Bijlage XXII bij het voorstel voor een GB-verordening COM(2018) 375 final. In dit voorstel 

wordt ervan uitgegaan dat het VK de EU eind maart 2019 verlaat. In februari 2019 waren de 
regelingen voor het mogelijke vertrek van het VK onzeker. Daarom hebben we 
overwegingen in verband met de brexit niet opgenomen in deze evaluatie. 
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Figuur 1 — Het toewijzingsproces voor fondsen van het cohesiebeleid 

 
Bron: ERK. 

Opmerking: De gepresenteerde financiële bedragen zijn voorstellen van de Commissie voor 2021-2027. 
Zij omvatten financiering die niet direct aan de lidstaten is toegewezen (“overdrachten”): 11,3 miljard 
EUR wordt overgedragen van het CF aan de Connecting Europe Facility (CEF), 1,3 miljard EUR voor 
technische bijstand die wordt beheerd door de Commissie (voor alle fondsen), 1,2 miljard EUR voor de 
interregionale onderdelen van de doelstelling “Europese territoriale samenwerking”, 0,6 miljard EUR 
van het EFRO aan het Europees Urban-initiatief en 0,2 miljard EUR voor transnationale samenwerking in 
het kader van het ESF+. 

09 De eerste stadia in het proces zijn als volgt:  

o Het beginpunt is de totale meerjarenbegroting van de EU voor de 
programmeringsperiode. De Commissie heeft in mei 2018 haar voorstellen voor 
de volgende periode, 2021-2027, gepubliceerd6. Het voorstel van de Commissie 
behelst een verhoging van de totale begroting van 18 % over de voorgaande 
periode, 2014-2020 (van 1 087 miljard EUR tot 1 279 miljard EUR). Dit komt 
overeen met 5 % na aanpassingen7. 

                                                      
6 COM(2018) 322 final en COM(2018) 321 final. 

7 Briefingdocument van de ERK van juli 2018 getiteld “The Commission's proposal for the 
2021-2027 Multiannual Financial Framework”, de paragrafen 4 en 6. Aanpassingen 
omvatten de noodzaak om rekening te houden met inflatie en de brexit. 
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o Van dat totaalbedrag stelt de Commissie voor om 442 miljard EUR aan “cohesie 
en waarden” toe te wijzen en om daarbinnen 373 miljard EUR aan het 
cohesiebeleid toe te wijzen (10 % minder dan in de vorige periode). De toewijzing 
van dit laatste bedrag is het voorwerp van deze evaluatie. Er wordt door middel 
van drie fondsen bijgedragen aan het cohesiebeleid: het Europees Fonds voor 
regionale ontwikkeling (EFRO), het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het 
Cohesiefonds (CF).  

o Van de totale middelen van het cohesiebeleid heeft de EU 46,7 miljard EUR 
geoormerkt voor het CF, waarbij het EFRO en het EDF+, die in eerste instantie 
samen een toewijzing krijgen, goed zijn voor de rest. 

o Voor het EFRO/ESF+-totaal van 326,3 miljoen EUR heeft de EU twee doeleinden: 
Investeren in groei en werkgelegenheid, wat de hoofdmoot vormt, alsook in 
Europese territoriale samenwerking. Een klein bedrag (1,6 miljard EUR) binnen 
het eerste doeleinde wordt toegewezen ter ondersteuning van “ultraperifere en 
noordelijke dunbevolkte regio's”. 

10 Het volgende stadium is het eerste punt waarop toewijzingen aan afzonderlijke 
lidstaten worden vastgesteld — ofwel aan het land als geheel, ofwel aan de regio's 
binnen het land. Er worden andere processen gebruikt voor de initiële toewijzing van 
verschillende elementen van de totale beschikbare cohesiefinanciering, zoals wordt 
uiteengezet in de volgende delen en wordt weergegeven in bijlage II. Eerst lichten we 
de toewijzing van middelen uit het EFRO/ESF+ toe, en vervolgens de toewijzing van 
middelen uit het CF. De laatste sectie van dit deel van de evaluatie heeft betrekking op 
latere aanpassingen, met inbegrip van de plafonds en vangnetten en de toewijzing aan 
het ESF+. Door het document heen gebruiken we een aantal uitgewerkte voorbeelden 
op basis van fictieve lidstaten of regio's om de berekeningen te illustreren.  
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Initiële toewijzing aan de lidstaten 

Toewijzing voor de doelstelling “Investeren in werkgelegenheid 
en groei”  

11 Er worden verschillende processen gebruikt om middelen met betrekking tot de 
twee doelstellingen van het EFRO/ESF+ toe te wijzen. Een belangrijk criterium in het 
kader van de eerste doelstelling, investeren in groei en werkgelegenheid, is de 
relatieve welvaart van regio's8. De Commissie stelt de volgende indeling voor 
2021-2027 voor (zie ook bijlage X): 

o Minder ontwikkelde regio's, waarin het bbp per inwoner minder dan 75 % van het 
EU-gemiddelde bedraagt 

o Overgangsregio's, waarin het bbp per inwoner 75 %-100 % van het EU-
gemiddelde bedraagt 

o Meer ontwikkelde regio's, waarin het bbp per inwoner boven het EU-gemiddelde 
ligt 

Minder ontwikkelde regio's 

12 De toewijzing voor minder ontwikkelde regio's wordt in drie stappen bepaald en 
wordt weergegeven in bijlage III (a): 

1) Het verschil tussen het bbp per inwoner van de regio en dat van het EU-
gemiddelde — de welvaartskloof — wordt vermenigvuldigd met de bevolking van 
de regio. 

2) Op dit cijfer wordt een coëfficiënt toegepast, waarin de relatieve welvaart wordt 
weerspiegeld van de lidstaat waarin de regio zich bevindt — zie bijlage III (b). Een 
arme regio in een arm land ontvangt daarom meer dan een even arme regio in 
een minder arm land. 

                                                      
8 De Commissie meet de welvaart aan de hand van het bruto binnenlands product (bbp) en 

het bruto nationaal inkomen (bni), met of zonder aanpassingen om de koopkracht weer te 
geven. Deze begrippen worden verklaard in de woordenlijst.  
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3) Regio's kunnen profiteren van aanvullende premies met betrekking tot 
sociaaleconomische en milieufactoren: werkloosheid en jeugdwerkloosheid in het 
bijzonder, opleidingsniveau, broeikasgassen en migratie — zie bijlage III (c).  

13 In tabel 1 bevindt zich een uitgewerkt voorbeeld van het proces voor minder 
ontwikkelde regio's voor een fictieve regio. 

Tabel 1 — Uitgewerkt voorbeeld van de berekening van de afzonderlijke 
toewijzing van minder ontwikkelde regio's 

 
Bron: ERK, op basis van het voorstel van de Commissie voor een GB-verordening, bijlage XXII, punt 1a 
t/m g.  

Opmerking: Dit is niet het volledige toewijzingsproces, aangezien in het voorbeeld niet de toewijzing van 
alle premies wordt getoond. 

(1) Regionaal bbp per inwoner 15 000 EUR
(2) EU-bbp per inwoner 25 000 EUR
(3) Welvaartskloof = (2)-(1) 10 000 EUR
(4) Bevolking van de regio 3 500 000
(5) Initieel theoretisch bedrag = (3) x (4) x 7 jaar 245 miljard EUR

Nationaal bni per inwoner 90 % van het EU-
gemiddelde

(6) Overeenkomstige coëfficiënt (zie bijlage III (b)) 1,3 %

(7) Afzonderlijke toewijzing = (5) x (6)
3 185 miljoen EUR

Aantal werklozen (a) 300 000
Werkloosheidspercentage (b) 13,2 %
Gemiddelde voor minder ontwikkelde regio's (c) 13,5 %
Aantal mensen boven het gemiddelde 0
(8) Premiebedrag = (d) x 500 EUR x 7 jaar 0 EUR
Aantal werkloze jongeren (a) 60 000
Jeugdwerkloosheidspercentage (b) 35,0 %
Gemiddelde voor minder ontwikkelde regio's (c) 32,6 %
Aantal mensen boven het gemiddelde
(als b>c)  (d) = (a) - [(a)/(b)x(c)]

4 114

(9) Premiebedrag = (d) x 500 EUR x 7 jaar
14,4 miljoen EUR

Nationale CO2-emissies (a) t 200 m

streefcijfer 2030 (b) t 175 m
Hoeveelheid boven het streefcijfer (als a>b)
(c) = (a) - (b)

t 25 m

Aandeel van de regio binnen de nationale bevolking (d)
10,0 %

(10) Premiebedrag = (c) x (d) x 1 EUR x 7 jaar
17,5 miljoen EUR

 = (7) + (8) + (9) + (10) 3 216,9 miljoen EURToewijzing voor 2021-2027

Premie 2 
Jeugdwerkloosheid

Regio

Stap (1)

Stap (2)

Stap (3) 
(voorbeeld 

voor 3 
premies)

Premie 1 
Werkloosheid

Premie 3 
Broeikasgassen



 18 

 

Overgangsregio's  

14 De Commissie stelt voor dat de overgangsregio's voor 2021-2027 de regio's zijn 
waarvan het bbp per hoofd 75 % tot 100 % van het EU-gemiddelde bedraagt9. Voor de 
periode 2014-2020 was het equivalent hiervan 75 %-90 % van het EU-gemiddelde. 
Regio's in de categorie van 90 %-100 % werden voorheen aangemerkt als meer 
ontwikkeld — zie paragraaf 16 hieronder. Met deze verandering wordt de bevolking 
die onder deze categorie valt aanzienlijk uitgebreid van minder dan 15 % tot meer dan 
25 % van de EU-bevolking. Als gevolg van de statuswijziging van meer ontwikkeld naar 
overgang ontvangen de betrokken regio's vaak meer cohesiefinanciering. De 
Commissie rechtvaardigt deze wijziging met het voortbestaan van structurele 
uitdagingen voor middeninkomensregio's, die geleidelijk worden ingehaald door 
minder welvarende, maar zich snel ontwikkelende regio's10, terwijl zij nog steeds 
worden voorbijgestreefd door de meer ontwikkelde regio's. De landen die het meest 
worden getroffen door deze verandering zijn Finland, Frankrijk, Duitsland, Slovenië en 
Nederland. Binnen deze uitbreiding van de reeks overgangsregio's zijn de 
mechanismen van het toewijzingsproces dat voor 2021-2027 wordt voorgesteld 
grotendeels gelijk aan die voor 2014-2020. 

15 De toewijzing gaat gepaard met vier stappen, zoals weergegeven in bijlage IV: 

1) Een minimumniveau van steun (18 EUR per hoofd per jaar) wordt vóór de premies 
vastgesteld. Dit is het theoretische initiële bedrag dat de regio per hoofd zou 
ontvangen als deze meer ontwikkeld zou zijn11. 

2) Er wordt een maximumniveau van steun vóór de premies berekend. Dit bedraagt 
60 % van de toewijzing per hoofd die de regio zou ontvangen als deze minder 
ontwikkeld zou zijn (paragraaf 12), met een bbp per hoofd van 75 % van het EU-
gemiddelde12.  

3) De steun voor de regio in kwestie wordt vervolgens bepaald op basis van het 
relatieve bbp per inwoner ten opzichte van het EU-gemiddelde, binnen de 
minimum- en maximumgrenzen zoals hierboven uiteengezet. In figuur 2 wordt 

                                                      
9 Artikel 102, lid 2, onder b), van het voorstel van de Commissie voor een GB-verordening 

(COM(2018) 375 final). 

10 Blz. 198 van het zesde verslag over economische, sociale en territoriale samenhang van 
DG Regio, juli 2014. 

11 Het voorstel van de Commissie voor een GB-verordening, bijlage XXII, punt 2, onder a), en 
punt 3. 

12 Ibidem, punt 1, onder a) en b). 
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een uitgewerkt voorbeeld weergegeven voor een regio met een bbp per inwoner 
van 87,8 % van het EU-gemiddelde. Uit de figuur blijkt dat deze regio 50 EUR per 
inwoner zou ontvangen. 

4) Zoals het geval is bij minder ontwikkelde regio's, kunnen de lidstaten profiteren 
van dezelfde aanvullende premies met betrekking tot sociaaleconomische en 
milieufactoren (bijlage III (c)): werkloosheid en jeugdwerkloosheid in het 
bijzonder, het opleidingsniveau, broeikasgassen en migratie.  

Figuur 2 — Uitgewerkt voorbeeld van de berekening van een initiële 
toewijzing voor een fictieve overgangsregio 

 
Bron: ERK, op basis van bijlage XXII, punt 2, onder a) en b). 

Opmerking: De grafiek illustreert hoe de welvaart van deze regio van 87,8 % van het EU-gemiddelde 
resulteert in een toewijzing van 50 EUR per hoofd per jaar. 

Meer ontwikkelde regio's 

16 Regio's waarvan het bbp per hoofd boven het EU-gemiddelde ligt, zijn meer 
ontwikkeld13. De toewijzingsmethode wijkt af van de hierboven beschreven methoden, 
maar blijft grotendeels gelijk aan die welke voor 2014-2020 wordt gehanteerd. Zoals 
wordt weergegeven in bijlage V (a), zijn er drie stappen: 

                                                      
13 Artikel 102, lid 2, onder c), van het voorstel van de Commissie voor een GB-verordening van 

de Commissie (COM(2018) 375 final). 
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1) De Commissie berekent de totale financiering voor meer ontwikkelde regio's door 
een bedrag per persoon per jaar te vermenigvuldigen met de bevolking van die 
regio's.  

2) Van dit totaal wordt het bedrag dat dan aan elke regio wordt toegewezen, 
gebaseerd op gegevens met betrekking tot zeven demografische en 
sociaaleconomische indicatoren. Deze indicatoren hebben verschillende 
gewichten, variërend van de 20 % voor de bevolking en het opleidingsniveau, tot 
2,5 % voor de bevolkingsdichtheid. De indicatoren en hun weging staan vermeld 
in bijlage V (b). Het aandeel voor elke regio wordt voor elke indicator berekend 
en toegepast op de totale beschikbare financiering om de toewijzing aan elke 
regio te bepalen. In tabel 2 wordt een uitgewerkt voorbeeld gegeven van deze 
methode met betrekking tot de eerste indicator.  

3) Als een laatste stap kunnen, in voorkomend geval, premies die betrekking hebben 
op broeikasgassen en migratie worden toegevoegd, waarbij dezelfde processen 
worden gebruikt als voor minder ontwikkelde en overgangsregio's.  

Tabel 2 — Uitgewerkt voorbeeld van de toewijzingsmethode voor meer 
ontwikkelde regio's — simulatie op basis van indicator 1 (bevolking) 

 
Bron: ERK, op basis van het voorstel van de Commissie voor een GB-verordening, bijlage XXII, de 
punten 3 en 4. 

17 Net als in de periode 2014-2020 stelt de Commissie in het kader van dit doel voor 
om financiering van 1,6 miljard EUR te reserveren voor ultraperifere en noordelijke 
dunbevolkte regio's. De middelen zou worden toegewezen op basis van de bevolking. 

Toewijzing voor het doel “Europese territoriale samenwerking” 

18 De doelstellingen van het cohesiebeleid met betrekking tot de Europese 
territoriale samenwerking worden via het EFRO gefinancierd. Toewijzing in het kader 

(1) De totale bevolking 208 miljoen
(2) Toewijzing per inwoner 18 EUR
(3) Totale financiering MDR = (1) x (2) x 7 jaar 26,2 miljard EUR

(4) Bevolking van de regio 6 miljoen
(5) Totale bevolking MDR 208 miljoen
(6) Aandeel bevolking = (4) / (5)  2,9 %

(7) Aandeel van indicator 1 in beschikbare 
middelen 20 %

(8) Aangepast aandeel voor regio = (7) x (6)  0,6 %
(9) Definitieve toewijzing voor de regio op basis 
van indicator 1 = (8) x (3)

151 miljoen EUR

Stap 1: Beschikbare middelen voor alle MDR's
(met uitzondering van premies)

Stap 2

Regio
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van dit doel is gebaseerd op vier “activiteitscomponenten” (bijlage VI (a)): 
terrestrische grensoverschrijdende samenwerking, maritieme samenwerking, 
transnationale samenwerking en samenwerking in de ultraperifere gebieden. De 
Commissie stelt voor om voor 2021-2027 9,5 miljard EUR toe te wijzen aan dit doel14, 
waarbij verschillende bedragen beschikbaar zijn in het kader van elke component. 
Binnen elke component zou financiering worden toegewezen aan hiervoor in 
aanmerking komende regio's op basis van de betrokken bevolking — zie bijlage VI (b). 
Het grootste deel van de financiering is bestemd voor de component terrestrische 
samenwerking.  

19 In tabel 3 wordt een uitgewerkt voorbeeld weergegeven van financiering in het 
kader van de doelstelling “Europese territoriale samenwerking”.  

                                                      
14 In de voorgestelde verordening “Europese territoriale samenwerking” (COM(2018) 374 

final) wordt onderscheid gemaakt tussen vijf componenten: grensoverschrijdende 
samenwerking, transnationale en maritieme samenwerking (twee verschillende elementen 
in het toewijzingsproces), samenwerking tussen ultraperifere gebieden, interregionale 
samenwerking en investeringen in interregionale innovatie. De twee interregionale 
componenten, ten belope van 1,2 miljard EUR, worden niet aan de lidstaten toegewezen.  
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Tabel 3 — Uitgewerkt voorbeeld van de berekening van de toewijzing 
aan een lidstaat in het kader van de doelstelling “Europese territoriale 
samenwerking” 

 
Bron: ERK, op basis van het voorstel van de Commissie voor een GB-verordening, bijlage XXII, punt 8, en 
de presentatie van de Europese Commissie getiteld “Methodology for determining financial allocations 
by Member State”. 

* In de voorgestelde verordening “Europese territoriale samenwerking” (COM(2018) 374 final) vormen 
transnationale en maritieme samenwerking één component met een begroting van 3 miljard EUR. De 
uitsplitsing (1,35 miljard EUR en 1,65 miljard EUR) dient uitsluitend voor de toewijzing aan de lidstaten. 

Toewijzing voor het Cohesiefonds 

20 De lidstaten met een bni per hoofd onder 90 % van het EU-gemiddelde komen in 
aanmerking voor het Cohesiefonds. De Commissie heeft voor 2021-2027 voorgesteld 
dat een totaal van 46,7 miljard EUR wordt toegewezen aan het CF, een verlaging van 
45 % in vergelijking met de vorige periode. De Commissie verklaart deze aanzienlijke 
vermindering door de afgenomen behoefte in de lidstaten die in 2004 en 2007 zijn 
toegetreden tot de EU aan grote investeringen in vervoers- en milieu-infrastructuur. In 
de praktijk wordt deze vermindering in CF-financiering gecompenseerd door hogere 
toewijzingen uit het EFRO en het ESF+ aan armere regio's, zodat de totale relatieve 
toewijzing van middelen uit het cohesiebeleid aan armere regio's grotendeels 
ongewijzigd blijft. 

21 Het toewijzingsproces voor de begroting van het Cohesiefonds is hetzelfde 
gebleven als in de voorgaande perioden. Het toewijzingsproces verloopt als volgt (zie 
bijlage VII): 

(1) Aandeel van de l idstaat van de totale bevolking van regio's aan landgrenzen 5,0 %
(2) Aandeel van de totale bevolking dat minder dan 25 km van de grens woont 10,0 %
(3) Gewogen aandeel = 60 % x (1) + 40 % x (2) 7,0 %
(4) Totale beschikbare financiering voor deze component 5,0 miljard EUR
(5) Toewijzing voor deze component = (3) x (4) 350 miljoen EUR

(1) Aandeel van de l idstaat in de totale bevolking van regio's aan kustgrenzen 1,0 %
(2) Aandeel van de totale bevolking dat minder dan 25 km van de kust woont 2,0 %
(3) Gewogen aandeel = 60 % x (1) + 40 % x (2) 1,4 %
(4) Totale beschikbare financiering voor deze component 1,35 miljard EUR
(5) Toewijzing voor deze component = (3) x (4) 19 miljoen EUR

(1) Aandeel van de bevolking van de l idstaat in de EU 5,0 %
(2) Totale beschikbare financiering voor deze component 1,65 miljard EUR
(3) Toewijzing voor deze component = (1) x (2) 82,5 miljoen EUR

(1) Aandeel van de bevolking van de l idstaat in de ultraperifere gebieden van de EU 8,0 %
(2) Totale beschikbare financiering voor deze component 0,3 miljard EUR
(3) Toewijzing voor deze component = (1) * (2) 24 miljoen EUR

475,5 miljoen EURE. Totale ETC-toewijzing voor 2021-2027 = A(5) + B(5) + C(3) + D(3) 

Lidstaat

A. Terrestrische 
grensoverschrijdende 

samenwerking

B. Maritieme 
samenwerking*

C. Transnationale 
samenwerking *

D. Samenwerking met 
de ultraperifere 

gebieden
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1) De eerste stap is de berekening van een theoretisch totaalbedrag voor het CF, 
gebaseerd op 62,90 EUR per persoon per jaar. 

2) Een initiële toewijzing wordt gedaan op basis van inwonertal (50 %) en 
oppervlakte (50 %)15.  

3) Deze initiële toewijzing wordt aangepast aan de nationale welvaart (op basis van 
het bni van de lidstaat ten opzichte van het EU-gemiddelde). 

4) Het mechanisme van de welvaartsaanpassing houdt in dat de berekening moet 
worden gecorrigeerd. Het gecorrigeerde aandeel van de lidstaat wordt vervolgens 
toegepast op de totale beschikbare CF-financiering, om de toewijzing van de 
lidstaat aan te geven. 

22 In tabel 4 wordt een uitgewerkt voorbeeld weergegeven van financiering in het 
kader van het Cohesiefonds. 

Tabel 4 — Uitgewerkt voorbeeld van de berekening van de CF-toewijzing 
van een lidstaat 

 
Bron: ERK, op basis van het voorstel van de Commissie voor een GB-verordening, bijlage XXII, punt 7. 

23 Overeenkomstig het voorstel om de CF-financiering voor 2021-2027 te verlagen, 
stelt de Commissie voor de aanspraak die de afzonderlijke lidstaten op CF-middelen 
kunnen maken te beperken tot een derde van haar totale toewijzing voor alle 
middelen van het Cohesiebeleid. De landen die door dit maximum in de voorgestelde 
toewijzing voor 2021-2027 worden geraakt, zijn Estland, Letland en Malta. Deze 

                                                      
15 Als de bevolkingsdichtheid erg hoog is, wordt het oppervlaktecriterium niet ingecalculeerd. 

62,9 EUR per inwoner x 7 jaar x totaal in aanmerking komende 
bevolking

46,7 miljard EUR

(1) Aandeel bevolking van de l idstaat 10 %
(2) Aandeel oppervlakte van de l idstaat 8 %
(3) Aandeel van de lidstaat = 50 % x B(1) + 50 % x B(2) 9 %

(1) Bedrag waarmee het bni/hoofd het gemiddelde voor alle 
l idstaten die in aanmerking komen voor het CF onderschrijdt 30 %
(2) Aanpassingen om de relatieve armoede van de l idstaat te 
weerspiegelen = 1/3 (volgens het voorstel voor een GB-verordening) 
* C(1) +10 %

(3) Aangepast aandeel van de lidstaat = B(3)x(1+C(2)) 9,9 %

(1) Som van alle aangepaste aandelen van de l idstaten 115 %
(2) Aangepast aandeel van de lidstaat = C(3)/D(1) 8,6 %

= AxD(2) 4,02 miljard EUR
Definitieve CF-toewijzing voor 2021-
2027

Lidstaat

A: Stap 1 — Beschikbare CF-middelen

B: Stap 2 — Aandeel van de lidstaat

C: Stap 3 — Aanpassing voor relatieve 
nationale welvaart

D: Stap 4 — Aangepast aandeel van de 
lidstaat
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lidstaten zullen echter geen financiering verliezen, aangezien middelenoverschotten 
van het CF zullen worden overgedragen naar hun rechten in het kader van “Investeren 
in werkgelegenheid en groei”.  

Het financiële gewicht van de toewijzingscriteria 

24 Wat de totale financiering in het kader van het cohesiebeleid betreft — dit omvat 
het EFRO, ESF+ en CF — wordt in tabel 5 het gewicht van de verschillende criteria van 
het toewijzingsproces aan de lidstaten weergegeven. Hieruit blijkt dat voor zowel de 
perioden 2014-2020 als 2021-2027 welvaart meer dan 80 % van de toewijzingen 
uitmaakt. 

Tabel 5 — Het financiële gewicht van de toewijzingscriteria 

Criterium 2014-2020 2021-2027 

Welvaart (bbp/bni) 86 % 81 % 

Arbeidsmarkt, onderwijs, demografie 14 % 15 % 

Klimaat - 1 % 

Migratie - 3 % 

Totaal 100 % 100 % 

Bron: Presentatie “EU-begroting voor de toekomst: Regionale ontwikkeling en cohesie” door de 
Europese Commissie. 
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Aanpassingen aan de initiële 
toewijzing 
25 Dit deel omvat de werking van de bestaande plafonds en vangnetten en de 
aanpassingen aan toewijzingen, met inbegrip van specifieke toewijzingen aan fondsen. 
Het bevat tevens de resultaten van deze processen, wat de definitieve toewijzingen 
aan de lidstaten betreft, zoals wordt getoond in het voorstel van de Commissie voor 
een GB-verordening. 

Plafonds en vangnetten 

26 Zoals in eerdere perioden zijn de toewijzingen aan de lidstaten die voortvloeien 
uit de hierboven uiteengezette processen onderhevig aan verdere aanpassingen door 
afzonderlijke lidstaten, die zijn bedoeld om aanzienlijke fluctuaties in de bedragen te 
temperen. Deze aanpassingen nemen de vorm aan van plafonds waarmee het 
maximaal te ontvangen bedrag wordt beperkt, en vangnetten waarmee een 
minimumniveau aan financiering wordt gegarandeerd. In bijlage VIII (a) worden de 
plafonds en vangnetten weergegeven die voor de periode 2021-2027 worden 
voorgesteld. 

Plafonds 

27 Voor 2021-2027 stelt de Commissie drie plafonneringselementen voor: 

1) Ten eerste is de totale jaarlijkse financiering die beschikbaar is voor een 
afzonderlijke lidstaat beperkt tot een vast percentage van hun geraamde bbp16. 
Het toegestane aandeel van het bbp is tijdens de laatste programmeringsperiode 
afgenomen (zie bijlage VIII (b)) en hangt af van de relatieve welvaart van het 
land: armere landen hebben hogere grenzen, zoals in tabel 6 wordt weergegeven, 
doordat hun behoeften groter zijn.  

                                                      
16 Op basis van groeiprognoses voor de lange termijn van DG ECFIN 2021-2027 (niet in termen 

van KKS).  
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Tabel 6 — Plafonnering, uitgedrukt als aandeel van het nationale bbp 

Drempel in termen van bni per 
hoofd 

Plafond als 
onderdeel van 
bbp 

Van toepassing op lidstaat 

onder 60 % van het EU-gemiddelde 2,3 % Bulgarije, Roemenië, 
Kroatië 

60 %-65 % van het EU-gemiddelde 1,85 % Letland 

meer dan 65 % van het EU-
gemiddelde 1,55 % Alle andere EU-landen 

Bron: ERK, op basis van het voorstel van de Commissie voor een GB-verordening voor 2021-2027, 
bijlage XXII, punt 10, en informatie van de Commissie. 

2) Het tweede plafond houdt in dat voor nationale toewijzingen ook een limiet geldt 
met betrekking tot het ontvangen bedrag in het kader van de voorgaande 
programmeringsperiode. Voor 2021-2027 stelt de Commissie voor dat een 
lidstaat niet meer dan 108 % van zijn toewijzing voor de periode 2014-2020 kan 
ontvangen. Deze grens heeft gevolgen voor Roemenië, Bulgarije en Griekenland. 

3) Ten slotte wordt er in het voorstel van de Commissie een nieuw maximum 
vastgesteld voor rijke lidstaten, van wie het bni per hoofd ten minste 120 % van 
het EU-gemiddelde bedraagt. Deze landen kunnen niet meer ontvangen dan hun 
was toegewezen voor 2014-2020. Dit betreft zes lidstaten: België, Zweden, 
Nederland, Oostenrijk, Denemarken en Luxemburg.  

Vangnetten 

28 Het belangrijkste vangnet dat door de Commissie wordt voorgesteld is dat de 
toewijzing van een afzonderlijke lidstaat niet minder mag bedragen dan 76 % van wat 
deze in de periode 2014-2020 heeft ontvangen. Dit is een veel hoger niveau dan dat 
van die periode, toen het equivalente vangnet op 55 % was vastgesteld. Vijf landen 
profiteren in de periode 2021-2027 van dit vangnet: Hongarije, Litouwen, Estland, 
Malta en Tsjechië. 

29 Het toewijzingsmechanisme betekent dat overgangsregio's niet minder kunnen 
ontvangen dan wat zij zouden ontvangen als zij meer ontwikkelde regio's waren 
geweest (paragraaf 15, punt 1). Er is een extra vangnet aanwezig om de gevolgen van 
het verlies van de minder ontwikkelde status door een regio op te vangen, aangezien 
dit normaal gesproken tot een lagere toewijzing leidt. Regio's in deze categorie kunnen 
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niet minder dan 60 % van hun jaarlijkse toewijzing ontvangen in het kader van de 
doelstelling “Investeren in werkgelegenheid en groei” voor 2014-2020.  

Uitzonderingen 

30 De plafonnerings- en vangnetmechanismen worden toegepast op alle door een 
regio of een lidstaat te ontvangen financiering in het kader van het cohesiebeleid, met 
twee uitzonderingen waarin ze niet van toepassing zijn: 

o Toewijzing in het kader van de doelstelling “Europese territoriale samenwerking”. 
Volgens de Commissie worden zo onevenwichtigheden in de toewijzingen tussen 
aangrenzende landen voorkomen. 

o Het plafond met betrekking tot toewijzingen aan meer ontwikkelde regio's op 
basis van het bbp (zie paragraaf 27, punt 1). Volgens de Commissie worden zo 
verdere verlagingen vermeden in gevallen waarin de toewijzingen al relatief laag 
zijn. 

Aanvullende aanpassingen 

31 De Commissie stelt twee aanvullende aanpassingen voor, nadat rekening is 
gehouden met de plafonds en vangnetten. Ten eerste heeft de Commissie voor de 
periode 2021-2027 voorgesteld de overdracht van 11 miljard EUR van het 
Cohesiefonds naar de direct beheerde Connecting Europe Facility voor vervoer (CEF) in 
stand te houden17.  

32 Daarnaast heeft de Commissie voor 2021-2027 een vast bedrag van 100 miljard 
EUR voor het ESF+ en 216,8 miljard EUR voor het EFRO voorgesteld in het kader van de 
doelstelling “Investeren in werkgelegenheid en groei”. In de hierboven beschreven 
methode worden de twee fondsen echter samen behandeld en gezamenlijk 
toegewezen. Los van haar voorstel voor een GB-verordening van mei 2018 heeft de 
Commissie in oktober 2018 een methode voor de toewijzing van financiering aan het 

                                                      
17 De Connecting Europe Facility voor vervoer is bedoeld om investeringen in het bouwen van 

nieuwe vervoersinfrastructuur in Europa te ondersteunen en de bestaande infrastructuur 
te herstellen en te verbeteren. De CEF is gericht op grensoverschrijdende projecten 
waarmee wordt beoogd knelpunten weg te nemen, net als horizontale prioriteiten zoals 
verkeersbeheersystemen.  
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ESF+ voorgesteld waarmee wordt beoogd de toewijzingen voor het ESF+ en het EFRO 
op het niveau van de lidstaten in te delen. 

33 De voorgestelde methode om het ESF+-aandeel vast te stellen is vergelijkbaar 
met de volgende methode die van 2014-2020 werd gebruikt, waarvan tabel 7 een 
uitgewerkt voorbeeld bevat: 

1) Het uitgangspunt voor iedere lidstaat is zijn toewijzing van ESF-middelen van 
2014-2020 als aandeel van zijn totale ESF- en EFRO-toewijzing voor die periode.  

2) Deze aandelen worden dan aangepast op basis van twee aanvullende criteria die 
betrekking hebben op jeugdwerkloosheid (het percentage dat niet werkt en geen 
onderwijs of opleiding volgt (NEET)), en sociale inclusie (het percentage dat met 
armoede en sociale uitsluiting wordt bedreigd (Arope)). Deze indicatoren zijn 
afkomstig van de Europese pijler van sociale rechten en weerspiegelen de 
beleidsprioriteiten van het ESF+18. De mechanismen van deze aanpassingen 
worden weergegeven in bijlage IX.  

3) De som van alle aandelen wordt dan toegepast op de totale beschikbare ESF+-
middelen. 

                                                      
18 Voor 2021-2027 zijn het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI) en het Fonds voor 

Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD) in het ESF+ geïntegreerd. 
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Tabel 7 — Uitgewerkt voorbeeld van de berekening van de ESF+-
toewijzing van een lidstaat 

 
Bron: ERK. 

* 0,2 miljard EUR voor transnationale samenwerking in het kader van ESF+ en 0,35 miljard EUR voor 
technische bijstand, ten uitvoer gelegd door de Commissie, wordt afgetrokken van de 100 miljard EUR 
aan totale ESF+-financiering vóór de toewijzing. 

Definitieve toewijzingen 

34 In tabel 8 wordt het resultaat van de toewijzingsmethode per type regio tussen 
2014-2020 en het voorstel voor 2021-2027 vergeleken. Ondanks de verlaging in het CF 
blijft de totale relatieve toewijzing van fondsen van het cohesiebeleid aan minder 
ontwikkelde regio's in het voorstel voor 2021-2027 constant, wat overeenkomt met 
driekwart van de beschikbare financiering (paragraaf 20). 

(a) Toewijzing van de l idstaat voor de doelstell ing "Investeren in 
werkgelegenheid en groei" voor de periode 2021-2027 15 miljard EUR
(2) ESF-aandeel (met inbegrip van YEI en FEAD) in de periode 2014-
2020 40 %

(3) NEET-percentage in de l idstaat 20 %
(4) Aanpassing van 1,5 % voor jeugdwerkloosheid
(als NEET-percentage > 16,4 % — bijlage IX) +1,5 %

(5) Arope-percentage in de l idstaat 25 %
(6) Aanpassing van 1 % voor sociale inclusie
(als 23,9 % < Arope-percentage < 30,3 % — bijlage IX) +1 %
(7) Aangepast ESF+-aandeel bevolking = (2)+(4)+(6) 42,5 %
(8) Initieel ESF+-bedrag voor de lidstaat = (7)x(1) 6 375 miljoen EUR

(10) Som van alle initiële bedragen van de l idstaten 103 miljard EUR
(11) Beschikbare ESF+-middelen voor 2021-2027 * 99,45 miljard EUR
(12) Aanpassingsfactor = (11)/(10) 96,6 %

6 155 miljoen EUR

Lidstaat 

A. Initiële gegevens

B. Aanpassingen voor 
jeugdwerkloosheid en sociale 
inclusie

C. Aanpassing voor de 
beschikbaarheid van ESF+-
middelen

D. Definitieve ESF+-toewijzing voor 2021-2027 = (8)x(12)
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Tabel 8 — Toewijzing per type regio 

Fonds/Type regio 2014-2020 2021-2027 

Cohesiefonds 22 % 13 % 

EFRO/ESF+ Minder ontwikkelde regio's 53 % 62 % 

EFRO/ESF+ Overgangsregio's 10 % 14 % 

EFRO/ESF+ Meer ontwikkelde regio's 15 % 11 % 

Totaal 100 % 100 % 

Aandeel CF+ EFRO/ESF+ Minder ontwikkelde 
regio's 75 % 75 % 

Bron: Presentatie “EU-begroting voor de toekomst: Regionale ontwikkeling en cohesie” door de 
Europese Commissie. 

35 De toewijzingen aan de lidstaten per fonds voor 2021-2027 worden in tabel 9 
hieronder weergegeven.  
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Tabel 9 — Voorgestelde toewijzingen aan de lidstaten per fonds voor 
2021-2027 (in miljoen EUR, lopende prijzen) 

 
Bron: ERK, op basis van gegevens van de Commissie. 

* Overdrachten zijn: technische bijstand (0,35 % van de EFRO/ESF+/CF/ETS-toewijzing), transnationale 
samenwerking (in het kader van het ESF+) en het Europees Urban-initiatief (in het kader van het EFRO). 
Zij vertegenwoordigen financiering die door de Commissie wordt beheerd en niet direct beschikbaar is 
voor de lidstaten. Om dit in overeenstemming te brengen met het voorstel van de Commissie voor een 
GB-verordening, worden indicatieve toewijzingen van overdrachten per lidstaat getoond. 

** Interregionale componenten van ETC worden niet toegewezen aan de lidstaten. 

Opmerking: er staan afrondingsverschillen in de tabel. 

ESF+ EFRO ETS CF
waarvan over te 

dragen aan de 
CEF 

Overdrachten *

Voorstel voor 
een GB-

verordening, 
bijlage XXII

België 1 177 1 158 405 0 0 15 2 754
Bulgarije 2 588 5 643 143 1 654 401 54 10 082
Tsjechië 2 737 10 524 314 6 444 1 563 100 20 116
Denemarken 181 213 249 0 0 3 646
Duitsland 6 205 10 346 1 029 0 0 101 17 681
Estland 492 1 651 51 1 075 261 16 3 285
Ierland 579 450 190 0 0 7 1 226
Griekenland 5 900 11 528 120 4 034 978 116 21 697
Spanje 12 084 25 377 639 0 0 221 38 325
Frankrijk 7 194 9 654 1 106 0 0 102 18 058
Kroatië 2 145 5 776 219 1 695 411 53 9 888
Italië 15 011 27 411 788 0 0 252 43 463
Cyprus 207 434 24 319 77 4 989
Letland 736 2 573 55 1 424 345 24 4 812
Litouwen 1 029 3 127 88 2 085 506 31 6 359
Luxemburg 21 21 30 0 0 0 73
Hongarije 4 806 11 624 272 3 437 833 109 20 248
Malta 91 345 14 219 53 3 673
Nederland 552 673 392 0 0 9 1 625
Oostenrijk 510 695 229 0 0 8 1 442
Polen 14 297 45 300 595 12 144 2 945 392 72 724
Portugal 7 579 11 578 142 4 436 1 076 127 23 862
Roemenië 8 385 17 323 392 4 499 1 091 168 30 766
Slovenië 793 1 673 80 901 218 18 3 464
Slowakije 2 481 8 345 235 2 173 527 71 13 305
Finland 725 944 129 0 0 10 1 809
Zweden 946 1 121 333 0 0 13 2 413

Technische bijstand * 349 737 29 153
Transnationale 
samenwerking * 200
EUI * 564
Interregionaal ** 1 206 1 206
TOTAAL 100 000 216 808 9 498 46 692 11 285 2 027 372 991
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36 De Commissie neemt voor het eerst de bedragen die aan elke lidstaat zijn 
toegewezen op basis van de hierboven beschreven methode op in het voorstel voor 
een GB-verordening. In figuur 3 hieronder worden de voorgestelde toewijzingen voor 
2021-2027 aan de lidstaten en de relatieve wijziging in vergelijking met de 
toewijzingen voor de periode 2014-2020 weergegeven, met ingang van mei 2018. 

Figuur 3 — Toewijzingen aan de lidstaten voor 2021-2027 vergeleken 
met 2014-2020 (in prijzen van 2018) 

 
Bron: ERK, op basis van gegevens van de Commissie. 

37 Uit figuur 3 blijkt dat, hoewel het toewijzingsproces grotendeels gelijk is en de 
plafonds en vangnetten zijn bedoeld om aanzienlijke verschillen te beperken, de 
verschillen tussen de afzonderlijke lidstaten variëren van een verlaging van 24 % tot 
een verhoging van 8 %, met een gemiddelde verlaging van 10 %. Het veranderde 
welvaartsniveau van veel regio's vormt een belangrijke factor die leidt tot een 
herindeling van hun status (zie kaarten in bijlage X). De belangrijkste veranderingen 
zijn de volgende: 

— Estland en Litouwen, en sommige regio's in Tsjechië, Polen en Bulgarije krijgen de 
status van overgangsregio in plaats van minder ontwikkelde regio; 
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— in Griekenland en Spanje neemt het aantal regio's met de status van minder 
ontwikkelde regio aanzienlijk toe, met een lagere toename in Italië en Portugal; 

— in meerdere landen worden regio's opnieuw ingedeeld en krijgen ze de status van 
overgangsregio in plaats van meer ontwikkelde regio: Finland, Frankrijk, 
Duitsland, Nederland, Slovenië, Oostenrijk, België, Italië, Spanje, Griekenland, 
Cyprus en Ierland. Dit wordt deels veroorzaakt door de nieuwe drempel voor 
overgangsregio's (zie paragraaf 14). 
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Slotopmerkingen en vervolgstappen 
38 Het toewijzingsproces dat is voorgesteld voor 2021-2027 volgt het model dat is 
gebruikt voor voorgaande perioden. Hoewel de klimaatverandering en migratie bij 
sommige delen van het proces zijn betrokken, is het effect ervan beperkt. De 
belangrijkste factor blijft de relatieve welvaart, met 75 % van de financiering die, net 
als in vorige perioden, naar minder ontwikkelde regio's gaat. De Commissie is 
transparanter geweest over het proces dan in het verleden het geval was. Ze heeft 
haar voorgestelde methode volledig in haar voorstel voor de GB-verordening 
gepubliceerd, samen met de daaruit resulterende toewijzingen. In het kader van het 
voorstel zouden de afzonderlijke lidstaten tussen 76 % en 108 % van hun financiering 
in het kader van het cohesiebeleid voor 2014-2020 ontvangen. 

39 Het laatste stadium van het proces vindt buiten de in het voorstel van de 
Commissie uiteengezette methode om plaats, namelijk tijdens politieke 
onderhandelingen met de EU-instellingen en de lidstaten (paragraaf 06). Een van de 
kwesties die wellicht tijdens deze onderhandelingen aan bod komen, is de vraag of de 
berekeningen om de beschikbaarheid van nieuwe gegevens weer te geven al dan niet 
moeten worden geactualiseerd. Eerdere toewijzingen, voor de perioden 2007-2013 en 
2014-2020, waren gebaseerd op gegevens die twee jaar voor het begin van de 
programmeringsperiode beschikbaar waren. En in voorgaande perioden hebben de 
politieke onderhandelingen ook geleid tot aanvullende toewijzingen aan bepaalde 
lidstaten en regio's19.  

40 Het oorspronkelijke doel van de Commissie toen zij het pakket in mei 2018 
presenteerde, was het bereiken van een overeenkomst over het MFK vóór de 
verkiezingen voor het Europees Parlement in mei 2019. Vanaf februari 2019 bestaat 
het herziene tijdschema — overeenkomstig de conclusies van de Europese Raad — uit 
het sluiten van een compromis over het MFK in de herfst van 2019 en het kort daarna 
afronden van de onderhandelingen over de GB-verordening.  

  

                                                      
19 GB-verordening nr. 1303/2013, bijlage VII, de artikelen 14-20. 
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Bijlagen 

Bijlage I — De ontwikkeling van de toewijzingscriteria in de 
laatste drie programmeringsperioden 

 

Criteria 2007-2013

Verordening (EG) nr. 1083/2006, bijlage II
Convergentiedoelstelling

Afzonderlijke toewijzing van een regio regionale bevolking x welvaartskloof (bbp van de 
regio per inwoner – EU-gemiddelde)

Coëfficiënt voor nationale welvaart
bni per inwoner < 82 % van het EU-gemiddelde 4,25 %

82 %<bni per inwoner<99 % van het EU-gemiddelde 3,36 %

bni per inwoner> 99 % van het EU-gemiddelde 2,67 %

Aanvullende premies
Werkloosheid (15 jaar en ouder) 700 EUR/jaar x

aantal werklozen dat de gemiddelde werkloosheid 
van alle convergentieregio's overschrijdt

Jeugdwerkloosheid (15-25 jaar)

Laag opleidingsniveau (25-64 jaar)

Broeikasgassen

Migratie

Overgangssteun

Theoretische steunintensiteit
minimum

maximum

Feitelijke steunintensiteit 75 %/80 % van voor een regio in 2006 vastgestelde 
steunintensiteit per inwoner in 2007, gevolgd door 
een lineaire vermindering om in 2011/2013 te 
komen tot de nationale gemiddelde 
steunintensiteit per hoofd voor de doelstelling 
Regionaal concurrentievermogen en regionale 
werkgelegenheid

Aanvullende premies
Werkloosheid (15 jaar en ouder) 600 EUR/jaar x

aantal werklozen dat de gemiddelde werkloosheid 
van alle convergentieregio's overschrijdt

Jeugdwerkloosheid (15-25 jaar)

Laag opleidingsniveau (25-64 jaar)

Broeikasgassen

Migratie
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2014-2020 2021-2027

GB-verordening (1303/2013), bijlage VII Voorstel voor een GB-verordening, bijlage XXII
Minder ontwikkelde regio's (LDR) Minder ontwikkelde regio's (LDR)

regionale bevolking x welvaartskloof (bbp van de 
regio per inwoner – EU-gemiddelde)

regionale bevolking x welvaartskloof (bbp van de 
regio per inwoner – EU-gemiddelde)

3,15 % 2,80 %

2,70 % 1,30 %
1,65 % 0,90 %

1 300 EUR/jaar x
aantal werklozen dat de gemiddelde werkloosheid 
van alle minder ontwikkelde regio's overschrijdt

500 EUR/jaar x
aantal werklozen dat de gemiddelde werkloosheid 
van alle minder ontwikkelde regio's overschrijdt
500 EUR/jaar x
aantal werkloze jongeren dat de gemiddelde 
jeugdwerkloosheid van alle LDR's overschrijdt
250 EUR/jaar x
aantal personen dat het gemiddelde lage 
onderwijsniveau van alle LDR's overschrijdt

1 EUR/jaar voor iedere ton CO2-equivalent die in 
2016 de nationale streefcijfers van 2030 overschrijdt
400 EUR/jaar per persoon
voor het jaarlijks gemiddelde van de LS van de 
nettomigratie van buiten de EU voor 2013-2016 

Overgangsregio's Overgangsregio's

gemiddelde steunintensiteit van een MDR van een 
lidstaat per hoofd per jaar. Indien geen MDR, EU-
gemiddelde voor MDR (19,8 EUR) 

gemiddelde steunintensiteit van alle MDR's van de 
EU (18 EUR) per hoofd per jaar

40 % van het bedrag voor een theoretische regio 
met bbp/hoofd =75 %

60 % van het bedrag voor een theoretische regio 
met bbp/hoofd =75 %

lineaire interpolatie van het relatieve bbp/hoofd 
van de regio ten opzichte van het EU-gemiddelde

lineaire interpolatie van het relatieve bbp/hoofd 
van de regio ten opzichte van het EU-gemiddelde

1 300 EUR/jaar x
aantal werklozen dat de gemiddelde werkloosheid 
van alle minder ontwikkelde regio's overschrijdt

500 EUR/jaar x
aantal werklozen dat de gemiddelde werkloosheid 
van alle minder ontwikkelde regio's overschrijdt
500 EUR/jaar x
aantal werkloze jongeren dat de gemiddelde 
jeugdwerkloosheid van alle LDR's overschrijdt
250 EUR/jaar x
aantal personen dat het gemiddelde lage 
onderwijsniveau van alle LDR's overschrijdt

1 EUR/jaar voor iedere ton CO2-equivalent die in 
2016 de nationale streefcijfers van 2030 overschrijdt
400 EUR/jaar per persoon
voor het jaarlijks gemiddelde van de LS van de 
nettomigratie van buiten de EU voor 2013-2016 
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Criteria 2007-2013
Verordening (EG) nr. 1083/2006, bijlage II

Doelstelling regionaal concurrentievermogen en 
werkgelegenheid

Totale initiële theoretische financiële toewijzing
Aandeel van regio's volgens de criteria
Bevolking totale bevolking (50 %)
Werkloosheid aantal werklozen in regio's van NUTS-niveau 3 met 

een werkloosheidspercentage boven het 
groepsgemiddelde (20 %)

Werkgelegenheid aantal banen dat nodig is om een 
arbeidsparticipatie van 70 % te bereiken (15 %)

Tertiair onderwijs aantal werkenden met een laag opleidingsniveau 
(10 %)

Lage bevolkingsdichtheid lage bevolkingsdichtheid (5 %)

Voortijdig schoolverlaten

bbp

Aanpassing van de aandelen voor de nationale 
welvaart

verhoging of verlaging van het totale aandeel van 
een regio met +5 %/-5 % naargelang zijn bbp per 
inwoner onder of boven het gemiddelde bbp per 
hoofd van de groep ligt

Aanvullende premies
Broeikasgassen

Migratie
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2014-2020 2021-2027
GB-verordening (1303/2013), bijlage VII Voorstel voor een GB-verordening, bijlage XXII

Meer ontwikkelde regio's (MDR) Meer ontwikkelde regio's (MDR)

totale in aanmerking komende bevolking x 
een steunintensiteit per hoofd en per jaar van
19,8 EUR

 totale in aanmerking komende bevolking x 
een steunintensiteit per hoofd en per jaar van 18 
EUR

totale regionale bevolking (25 %) totale regionale bevolking (20 %)
aantal werklozen in regio's van NUTS-niveau 2 met 
een werkloosheidspercentage boven het 
gemiddelde van alle MDR's (20 %)

aantal werklozen in regio's van NUTS-niveau 2 met 
een werkloosheidspercentage boven het 
gemiddelde van alle MDR's (20 %)

extra werkgelegenheid die nodig is om het 
streefdoel van de Uniestrategie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei van 75 % voor het 
regionale werkgelegenheidspeil (in de 
leeftijdsgroep van 20-64 jaar) te halen (20 %)

extra werkgelegenheid die nodig is om de 
gemiddelde arbeidsparticipatiegraad (in de 
leeftijdsgroep van 20-64 jaar) van alle MDR’s te 
bereiken (20 %)

extra aantal mensen in de leeftijdsgroep van 30-34 
jaar met een tertiaire opleiding dat nodig is om het 
streefdoel van de Uniestrategie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei van 40 % te halen 
(12,5 %)

extra aantal hoger opgeleiden in de leeftijdsgroep 
van 30-34 jaar dat nodig is om het gemiddelde 
percentage hoger opgeleiden (in de leeftijdsgroep 
van 30-34 jaar) van alle MDR's te bereiken (20 %)

(g) bevolking van regio's van NUTS-niveau 3 met 
een bevolkingsdichtheid onder 12,5 inwoners per 
km2

g) bevolking van regio's van NUTS-niveau 3 met een 
bevolkingsdichtheid onder 12,5 inwoners per km2 

(2,5 %)
het aantal voortijdige schoolverlaters (in de 
leeftijdsgroep van 18-24 jaar) waarmee het totale 
aantal moet verminderen om het streefdoel van de 
Uniestrategie voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei van 10 % te halen (12,5 %)

het aantal voortijdige schoolverlaters (in de 
leeftijdsgroep van 18-24 jaar) waarmee het totale 
aantal moet verminderen om het gemiddelde 
percentage voortijdige schoolverlaters (in de 
leeftijdsgroep van 18-24 jaar) van alle MDR’s (15 %) 
te halen

verschil tussen het waargenomen bbp van de regio 
(uitgedrukt in koopkrachtpariteit) en het 
theoretische regionale bbp indien de regio 
hetzelfde bbp per inwoner zou hebben als de 
meest welvarende regio van NUTS-niveau 2 (7,5 %)

verschil tussen het waargenomen bbp van de regio 
(uitgedrukt in koopkrachtstandaard) en het 
theoretische regionale bbp indien de regio 
hetzelfde bbp per hoofd zou hebben als de meest 
welvarende regio van NUTS-niveau 2 (7,5 %)

1 EUR/jaar voor iedere ton CO2-equivalent die in 
2016 de nationale streefcijfers van 2030 overschrijdt
400 EUR/jaar per persoon
voor het jaarlijks gemiddelde van de LS van de 
nettomigratie van buiten de EU voor 2013-2016 
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Bijlage II — Kader voor de initiële toewijzing van fondsen van het cohesiebeleid aan de lidstaten 

 
Bron: ERK, op basis van het voorstel van de Commissie voor een GB-verordening voor 2021-2027, bijlage XXII. 

Doelstelling 
"Europese territoriale 

samenwerking"

Het bijstellen 
van 

coëfficiënten

Nationale maxima en vangnetten 

×

×

× ×

×

Belangrijkste 
factoren

Aanvullende 
premies

Doelstelling "Investeren in werkgelegenheid en groei" Cohesiefonds

×

×

×

×

Minder ontwikkelde 
regio's

Uiteindelijke toewijzing

Regionale welvaartskloof: 
verschil in bbp/inwoner

Nationalewelvaartscoëfficië
nt: bni-weging

Migratie

Broeikasgassen

Werkloosheid

Jeugdwerkloosheid

Laag opleidingsniveau

Regionale bevolking

Overgangsregio's

Regionale welvaartskloof: 
lineaire interpolatie bbp/inwoner

Regionale bevolking

Werkloosheid

Jeugdwerkloosheid

Laag opleidingsniveau

Broeikasgassen

Migratie

Uiteindelijke toewijzing

Meer ontwikkelde 
regio's

Vastgestelde 
steunintensiteit per hoofd

Bevolking van alle MDR's

Individueel regionaal aandeel 
(in %): op basis van zeven 

sociaaleconomische criteria

Broeikasgassen

Migratie

Uiteindelijke toewijzing

LS met bni/inwoner 
<90 % EU-gemiddelde

Bevolking van alle in aanmerking 
komende LS

Individueel nationaal aandeel 
(in %): op basis van de 

bevolking en de oppervlakte

Nationalewelvaartscoëfficië
nt: bni-weging

Vastgestelde 
steunintensiteit per hoofd

Uiteindelijke toewijzing

Lidstaat

Vastgelegde toewijzing per 
component

De som van de 
regionale/nationale 

aandelen van de bevolking 
van de LS (in %): 

– Terrestrisch 
grensoverschrijdend 
– Maritiem
– Transnationaal 
– Ultraperifere gebieden

Uiteindelijke toewijzing

+ +

+



40 

 

Bijlage III — Toewijzingsmethode voor minder ontwikkelde 
regio's voor 2021-2027 

Bijlage III (a) — Algemene toewijzingsformule voor minder ontwikkelde regio's 

 
 
Bron: ERK, op basis van het voorstel van de Commissie voor een GB-verordening, bijlage XXII, punt 1a 
t/m g. 

Toewijzingsmethode voor minder ontwikkelde regio's

=
Toewijzing voor regio X  

×

2,8 %
(als bni per hoofd lager is dan 
82 % van het EU-gemiddelde)

of

1,3 %
(als bni per hoofd tussen 82 % en 
99 % van het EU-gemiddelde ligt)

of

0,9 %
(als bni per hoofd meer dan 99 %
van het EU-gemiddelde bedraagt)

De 
nationalewelvaartscoëf

ficiënt
Werkloosheid 

(15 jaar en ouder)

Broeikasgassen

Laag opleidingsniveau
(25-64 jaar)

Jeugdwerkloosheid
(15-25 jaar)

Migratie

Premies 
(indien van toepassing)

Afzonderlijk 
absoluut bedrag

Regionale bevolking
(inwoners)

×
Welvaartskloof

(bbp per hoofd van de EU-27 
— regionaal bbp per hoofd 

(in KKS)
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Bijlage III (b) — Coëfficiënten om het niveau van steun van elke minder 
ontwikkelde regio te bepalen in verhouding tot de nationale welvaart 
 

 

bni per hoofd 

Toepasselijke 
coëfficiënt 

2014-2020 

Voorgestelde 
coëfficiënt 

2021-2027 

Van toepassing op 
minder ontwikkelde 
regio's van 2021-2027 

Minder dan 82 % van het EU-
gemiddelde 

3,15 % 2,8 % 
BG, EE, LV, LT, HU, PL, 
PT, RO, SK, SI, HR, EL 

Tussen 82 % en 99 % van het 
EU-gemiddelde 

2,7 % 1,3 % CZ, ES, IT 

Meer dan 99 % van het EU-
gemiddelde 

1,65 % 0,9 % FR 

Bron: ERK, op basis van het voorstel van de Commissie voor een GB-verordening, bijlage XXII, punt 1b, 
Verordening (EU) nr. 1303/2013, (bijlage VII) en EPRC, “Proposals for the MFF and Cohesion Policy 2021-
27: a preliminary assessment”, juni 2018.  
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Bijlage III (c) — Lijst van premies die van toepassing zijn op minder 
ontwikkelde regio's en overgangsregio's 

Werkloosheid 
(15 jaar en ouder) 

+ 500 EUR/jaar per werkloze boven het aantal werklozen dat de regio zou 
tellen indien zij het gemiddelde werkloosheidspercentage van alle minder 
ontwikkelde regio's zou hebben. 

Jeugdwerkloosheid  
(leeftijdsgroep 15-24 
jaar) 

+ 500 EUR/jaar per werkloze jongere boven het aantal werklozen dat de regio 
zou tellen indien deze het gemiddelde jeugdwerkloosheidspercentage van alle 
minder ontwikkelde regio's zou hebben. 

Laag 
opleidingsniveau  
(leeftijdsgroep 25-64 
jaar) 

+ 250 EUR/jaar per persoon boven het aantal laaggeschoolden dat de regio zou 
tellen indien zij het gemiddelde percentage laaggeschoolden (lager dan primair 
onderwijs, primair en lager secundair onderwijs) van alle minder ontwikkelde 
regio's zou hebben. 

Broeikasgassen 

+ 1 EUR/jaar per ton CO2-equivalent boven de nationale streefcijfers voor 2030 
inzake broeikasgasemissies buiten de EU-regeling voor de emissiehandel in 
2016 om, verdeeld over de regio's op basis van hun aandeel binnen de 
nationale bevolking. De lidstaten die het meest profiteren van de invoering van 
dit criterium zijn Duitsland, Italië, Frankrijk en Zweden. 

Migratie 

+ 400 EUR/jaar per persoon toegepast, indien positief, op het jaarlijks 
gemiddelde van de nettomigratie van buiten de EU van de lidstaat in de periode 
2013-2016, verdeeld over de regio's op basis van hun aandeel binnen de 
nationale bevolking. De lidstaten die het meest profiteren van de invoering van 
dit criterium zijn Duitsland, Frankrijk, Italië en Polen. 
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Bijlage IV — Toewijzingsmethode voor overgangsregio's voor 
2021-2027  
ERK 

 

Bron: ERK, op basis van het voorstel van de Commissie voor een GB-verordening, bijlage XXII, punt 2a 
t/m g. 

 

 

Toewijzingsmethode voor overgangsregio's (EFRO, ESF+)

Toewijzing per hoofd voor elke regio

0

1

2

3

4

5

6

7

75 % 85 % 90 % 95 % 100 %

St
eu

ni
nt

en
si

te
it/

ja
a

r/
ho

of
d 

(i
n 

EU
R)

Bbp per hoofd uitgedrukt in 
verhouding tot het EU-27-

gemiddelde

Maximale steunintensiteit

Minimale steunintensiteit

Maximale steunintensiteit

Minimale steunintensiteit = 18 EUR per jaar en per hoofd x regionale bevolking (MDR-methode) 

= 60 % van het verkregen bedrag indien het een minder ontwikkelde regio was 
geweest met een bbp/hoofd van 75 % van het EU-27-gemiddelde (LDR-
methode) 

Werkloosheid 
(15 jaar en ouder)

Broeikasgassen

Laag opleidingsniveau
(25-64 jaar)

Jeugdwerkloosheid
(15-25 jaar)

Migratie

Premies 
(indien van toepassing)
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Bijlage V — Toewijzingsmethode voor meer ontwikkelde regio's 
voor 2021-2027  

Bijlage V (a) — Algemene toewijzingsformule voor meer ontwikkelde regio's 
(EFRO/ESF+) 

 
Bron: ERK, op basis van het voorstel van de Commissie voor een GB-verordening, bijlage XXII, de 
punten 4-6. 

Toewijzingsmethode voor meer ontwikkelde regio's (EFRO, ESF+)

Totale financiële toewijzing
(= steunintensiteit van 18 EUR/jaar/hoofd x totaal in aanmerking komende bevolking) Premies

Broeikasgassen
+ 1 EUR/jaar voor 

iedere ton CO2 die de 
streefcijfers van 2030 
in 2016 overschrijdt

Migratie
+ 400 EUR/jaar/hoofd 

toegepast op het 
gemiddelde van de 

nettomigratie van de 
lidstaten van en naar derde 

landen (2013-2016)

Werkloosheidskloof 
(20-64 jaar) (20 %)

Totale regionale bevolking
(20 %)

Tertiaironderwijskloof 
(30-34 jaar) (20 %)

Welvaartskloof 
(bbp) (7,5 %)

Regio's met een lage 
dichtheid (2,5 %)

Regio 1 
(x %) Regio 2 

(x %) Regio 3 
(x %) Regio N

Regio 1 
(x %) Regio 2 

(x %) Regio 3 
(x %)

Regio 1 
(x %) Regio 2 

(x %) Regio 3 
(x %) Regio N

Werkloosheidskloof
(15 %)

Regio 1 
(x %) Regio 2 

(x %) Regio N 
(x %)

Voortijdige 
schoolverlaters

(18-24 jaar) (15 %)

Regio 1 
(x %) Regio 2 

(x %) Regio N
(x %)

Regio 1 (x %) Regio 2

Regio 1 
(x %) Regio

2

Toewijzing 
voor regio 

X
=

Criteriu
m
1

(x %)

Criteriu
m
2 

(x %)

Criteriu
m
3

(x %)

Criteriu
m 
4

(x %)

Criteriu
m 
5 

(%) 6
7

Premies 
(indien van toepassing)

Regio N
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Bijlage V (b) — Regionale criteria waarmee rekening wordt gehouden voor de 
toewijzing aan meer ontwikkelde regio's 

Criteria en streefcijfers voor 2021-2027  
[streefcijfers voor 2014-2020 indien anders] 

Wegingsfactor (%) 
2014-2020  2021-2027 

1. Totale regionale bevolking  25 % 20 % 

2. Aantal werklozen in NUTS 2-regio's met een 
werkloosheidspercentage boven het gemiddelde van alle meer 
ontwikkelde regio's 

20 % 15 % 

3. Aantal bijkomende werkenden dat nodig is om de gemiddelde 
arbeidsparticipatiegraad van MDR's te bereiken (in de 
leeftijdsgroep van 20-64 jaar) [75 %, het Europa 2020-streefcijfer]  

20 % 

4. Bijkomend aantal hogeropgeleiden van 30 tot en met 34 jaar 
oud dat nodig is om het gemiddelde percentage hoger opgeleiden 
van alle MDR's te bereiken [40 %, het Europa 2020-streefcijfer] 

12,5 % 20 % 

5. Aantal voortijdige schoolverlaters (in de leeftijdsgroep 18-24 
jaar) dat in mindering moet worden gebracht om het gemiddelde 
van alle MDR's te bereiken [10 %, het Europa 2020-streefcijfer] 

12,5 % 15 % 

6. verschil tussen het bbp van de regio en het theoretische 
regionale bbp indien de regio hetzelfde bbp per hoofd zou hebben 
als de meest welvarende regio van NUTS-niveau 2. 

7,5 % 

7. Bevolking van regio's van NUTS-niveau 3 met een 
bevolkingsdichtheid onder 12,5 inwoners per km2 2,5 % 

Bron: ibid., bijlage XXII, punt 4 a t/m g en Verordening (EU) nr. 1303/2013, bijlage VII, punt 4 a t/m g. 
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Bijlage VI — Toewijzingsmethode voor de doelstelling 
“Europese territoriale samenwerking” (ETC) voor 2021-2027  

Bijlage VI (a) — Algemene toewijzingsformule voor ETC  

 
Bron: ERK, op basis van het voorstel van de Commissie voor een GB-verordening, bijlage XXII, punt 8. 

Bijlage VI (b) — ETC-verdeelcriteria overeenkomstig componenten 
  

ETC-component 
Totale 
beschikbare 
financiering 

Verdeelsleutel 

Terrestrisch 
grensoverschrijdend 

5,0 miljard EUR 
(60 % x 8,3 miljard 
EUR) 

60 % Aandeel van de totale bevolking van 
regio's van NUTS-3 (zie bovenstaand criterium 
A) 
40 % Aandeel van de totale bevolking dat 
minder dan 25 km van de grens woont 

Maritiem* 
1,35 miljard EUR 
(16,3 % x 
8,3 miljard EUR) 

60 % Aandeel van de totale bevolking van 
regio's van NUTS-3 
40 % Aandeel van de totale bevolking dat 
minder dan 25 km van de kust woont 

Toewijzingsmethode voor de doelstelling "Europese territoriale 
samenwerking"

Toewijzing per 
lidstaat  = ( )Aandeel van 

criterium A 
(x %)

Aandeel van 
criterium B 

(x %)

Aandeel van 
criterium C 

(x %)
Aandeel van 
criterium D Aandeel van 

criterium E 
Criterium

F

×
Totale 

financiële 
toewijzing

Grens-
overschrijdende

component
Transnationale 

component*

Component 
van de 

ultraperifere
gebieden   

Totale financiële toewijzing

Criterium B (24 %)

Bevolking die binnen een straal van 25 km van 
de landgrens woont

Criterium A (36 %)

Totale bevolking van alle grensregio’s van NUTS 3 
+ van andere regio’s van NUTS 3 waarvan ten 

minste ≥ ½ van de bevolking binnen een straal van 
25 km van de landgrens woont

Criterium C (20 %)

Totale bevolking van de lidstaten
Criterium D (9,8 %)

Bevolking van alle regio’s van NUTS 3 
aan kustgrenzen + regio’s van NUTS 3 

waarvan ten minste ≥ ½ van de bevolking 
binnen een straal van 25 km van de 

kustgrens woont Criterium F (3,7 %) Bevolking van de ultraperifere gebieden

Criterium E (6,5 %)
Bevolking die in de 

zeegrensgebieden binnen een 
straal van 25 km van de 

kustgrens woont

Maritieme 
component*
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Transnationaal* 
1,65 miljard EUR 
(20 % x 8,3 miljard 
EUR) 

Aandeel bevolking in de EU van de lidstaat 

Ultraperifere 
gebieden 

0,3 miljard EUR 
(3,7 % x 8,3 miljard 
EUR) 

Aandeel bevolking van de lidstaat in de 
ultraperifere gebieden van de EU 

Bron: ERK, op basis van het voorstel voor een GB-verordening, bijlage XXII, en de presentatie getiteld 
“Methodology for determining financial allocations by Member State” van de Europese Commissie. 
* In de voorgestelde verordening “Europese territoriale samenwerking” (COM(2018) 374 final) vormen 
transnationale en maritieme samenwerking één component met een begroting van 3 miljard EUR. De 
uitsplitsing (1,35 miljard EUR en 1,65 miljard EUR) dient uitsluitend voor de toewijzing aan de lidstaten. 
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Bijlage VII — Toewijzingsmethode voor het Cohesiefonds voor 
2021-2027  

 
 

Bron: ERK, op basis van het voorstel van de Commissie voor een GB-verordening, bijlage XXII, punt 7. 

 

Toewijzingsmethode voor het Cohesiefonds voor 2021-2027 met 
schaalaanpassing

1

In aanmerking komende lidstaten
(= de lidstaten met een bni/hoofd (in KKS) <90 % van het EU-27-gemiddelde)

Totale financiële toewijzing voor het CF
(= steunintensiteit van 62,9 EUR/jaar/hoofd x totale bevolking van de in aanmerking komende LS)

2

De nationalewelvaartscorrectie
(= nationaal bni/hoofd vergeleken met 

het gemiddelde bni/hoofd van alle in 
aanmerking komende lidstaten)

3

Verdeelsleutel

×

Nationaal aandeel binnen
de CF-toewijzing

Nationale bevolking
(50 %)

Oppervlakte
(50 %)

Regio 1
(x %) Regio 2

(x %) n

Regio 1
(x %) Regio 2

(x %) n

×
Schaalaanpassings-

coëfficiënt
(zodat de som van de aandelen 

van alle lidstaten 100 % is)

4

Definitieve toewijzing
Aangepast aandeel × Totale toewijzing voor het CF

Voor elke in aanmerking komende lidstaat mag het aandeel van het Cohesiefonds echter niet meer bedragen dan een derde van de totale toewijzing 
(minus de toewijzing voor de ETC-doelstelling)
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Bijlage VIII — Plafonds en vangnetten  

Bijlage VIII (a) — Plafonds en vangnetten voor 2021-2017 

 
 

Bron: ERK, op basis van het voorstel van de Commissie voor een GB-verordening, bijlage XXII, de 
punten 10-13.  

Bijlage VIII (b) — De ontwikkeling van bbp-plafonds tijdens de laatste drie 
programmeringsperioden 

 
Bron: op basis van Verordening (EG) nr. 1083/2006, bijlage II, Verordening (EU) nr. 1303/2013, bijlage VII 
en het voorstel voor een GB-verordening voor 2021-2027, bijlage XXII. 
* Voor de periode 2007-2013 omvatten deze plafonds ook de bijdragen uit het Europees 
Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Visserijfonds aan de 
grensoverschrijdende componenten van het Europees nabuurschaps- en partnerschapsinstrument en 
het instrument voor pretoetredingssteun. 

Maxima en vangnetten voor 2021-2017

Minimumbedrag Maximumbedrag

Lidstaat

Regio

als bni/hoofd (in KKS) <60 % van het EU-gemiddelde

als bni/hoofd (in KKS) [60; 65 %] van het EU-gemiddelde

als bni/hoofd (in KKS) ≥65% van het EU-gemiddelde

als bni/hoofd (in KKS) ≥120% van het EU-gemiddelde

2,3 % van het bbp

1,85 % van het bbp

1,55 % van het bbp

De toewijzing van
2014-2020

Minder ontwikkelde regio

Overgangsregio

Meer ontwikkelde regio

geengeen

geen geen

geengeen

die zich in de categorie "minder 
ontwikkelde regio" bevonden in 2014-2020

60 % van de toewijzing 
van 2014-2020

76 % van de toewijzing 
van 2014-2020

108 % van de toewijzing 
van 2014-2020

geen geen

≤ ≤

≤ ≤

3.24 % *

2.35 %

1.55 %

3.79 % *

2.59 %

2.30 %

2007-2013

2014-2020

2021-2027

Maximumtoewijzing per lidstaat
(uitgedrukt in % van het nationale bbp)

Hoogste plafond Kleinste plafond
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Bijlage IX — Criteria voor aanpassingen aan ESF+-toewijzingen 
 

Criterium Drempel Aanpassing 

NEET-percentage (2015-2017) op 
nationaal niveau Hoger dan 16,4 % +1,5 % 

 
Tussen 16,4 % 
en 11,6 % (EU-
gemiddelde) 

+1,0 % 

 Tussen 11,6 % 
en 6,9 % + 0,5 % 

Arope-percentage (2014-2016) op 
nationaal niveau Hoger dan 30,3 % +1,5 % 

 
Tussen 30,3 % 
en 23,9 % (EU-
gemiddelde) 

+1,0 % 

 Tussen 23,9 % 
en 17,6 % +0,5 % 

Bron: ERK, gebaseerd op de voorgestelde ESF+-toewijzingsmethode. 
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Bijlage X — Regionale indelingen voor EFRO/ESF+ 

Bijlage X (a) — 2021-2027 Regionale indeling  

 
 

bbp/inwoner (KKS) per NUTS 2-regio, gemiddelde 2014-2015-2016
Index, EU-27 — 100

<75 % (minder ontwikkelde regio's)

75 %-100 % (overgangsregio’s)

˃= 100 % (meer ontwikkelde regio's)
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Bijlage X (b) — 2014-2020 Regionale indeling  

 
 

Over snelle evaluaties van de ERK 

Voor snelle evaluaties maken we geen gebruik van nieuwe controlewerkzaamheden 
en er worden geen nieuwe controlebevindingen en aanbevelingen in gepresenteerd. 
Er worden feiten over specifieke onderwerpen in gepresenteerd en vastgesteld, en 
ze bieden een gerichte analyse om bij te dragen tot een beter begrip van de 
desbetreffende kwesties.  

 

 

gemiddelde 2007-2009 van bbp (KKS) per inwoner — EU-27 = 100
Categorie

Minder ontwikkelde regio's

Overgangsregio's

Meer ontwikkelde regio's

Opmerking: Mayotte komt in aanmerking voor 
de status van minder ontwikkelde regio
Bron: DG REGIO
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ERK-team 
Deze snelle evaluatie werd vastgesteld door controlekamer II “Investeringen ten 
behoeve van cohesie, groei en inclusie”. Iliana Ivanova, deken van deze kamer, is het 
rapporterend lid. Zij kreeg ondersteuning van Mihail Stefanov, kabinetschef, en 
James Verity, kabinetsattaché, Niels-Erik Brokopp, hoofdmanager, Mariya Zhekova, 
taakleider en Tristan Le Guen, controleur.  
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