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Samenvatting 
I De Europese Unie (EU) en haar lidstaten ontvangen bijdragen van derde landen op 
basis van overeenkomsten die met deze landen zijn gesloten. De bijdragen, die 
hoofdzakelijk van financiële aard zijn, worden ofwel via de algemene begroting van de 
EU en de begrotingen van de EU-agentschappen ter beschikking gesteld, ofwel 
rechtstreeks aan sommige lidstaten verstrekt. Op grond van deze overeenkomsten met 
de EU krijgen de derde landen toegang tot EU-programma’s en -activiteiten en/of de 
interne markt van de EU. 

II Er is al veel informatie beschikbaar over de overeenkomsten van de EU met derde 
landen en de daarmee verband houdende bijdragen, maar deze informatie is 
versnipperd en onvolledig. Wij hebben deze analyse dan ook verricht vanuit ons 
perspectief als de externe auditor van de EU, met als doel een uitgebreid overzicht te 
presenteren van de bijdragen en de regels die daarop van toepassing zijn. 

III Dit is geen controle, maar een analyse van informatie die specifiek voor dit doel is 
verzameld bij organen van de EU en de Europese Vrijhandelsassociatie, alsook uit 
studies, verslagen, artikelen, academische publicaties en andere openbare informatie. 

IV In 2019 beliepen de bijdragen van derde landen aan de algemene begroting van 
de EU 1,5 miljard EUR, ofwel 1 % van de totale ontvangsten van de EU. Deze werden 
verstrekt door 18 landen en verdeeld over bijna 30 programma’s en activiteiten. 
Daarnaast leveren sommige derde landen ook rechtstreekse bijdragen aan enkele EU-
agentschappen. 

V De Commissie en de agentschappen beheren de bijdragen op gedecentraliseerde 
wijze en er is geen centraal punt bij de Commissie dat over een gedetailleerd overzicht 
van deze bijdragen beschikt. Het beheersproces is complex, met name in het geval van 
bijdragen in het kader van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische 
Ruimte. Het uitgangspunt voor de berekening van de hoogte van de bijdragen is in de 
meeste gevallen de relatieve omvang van het bruto binnenlands product van het land 
ten opzichte van dat van de EU. Vervolgens wordt de hoogte van de bijdragen vaak per 
geval aangepast. 
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VI De terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU zal leiden tot een algehele 
stijging van de bijdragen van derde landen vanwege de impact ervan op de berekening 
van de individuele bijdragen (aangezien het bruto binnenlands product van de EU lager 
zal zijn) en het feit dat het Verenigd Koninkrijk als derde land zal deelnemen aan 
sommige EU-programma’s. 

VII Naast hun bijdragen aan EU-programma’s en -activiteiten verstrekken de staten 
die deel uitmaken van de Europese Vrijhandelsassociatie (IJsland, Liechtenstein, 
Noorwegen en Zwitserland) ook rechtstreeks middelen aan EU-lidstaten, die in totaal 
gemiddeld 0,5 miljard EUR per jaar belopen. Deze middelen worden verstrekt via twee 
bijdrageregelingen (subsidies die worden verstrekt in het kader van de Europese 
Economische Ruimte/door Noorwegen en de bijdrage van Zwitserland) ter aanvulling 
van het EU-cohesiebeleid. Deze bijdragen kunnen worden beschouwd als een 
tegenprestatie voor de deelname van de staten van de Europese Vrijhandelsassociatie 
aan de interne markt van de EU. De EU-instellingen zijn niet rechtstreeks betrokken bij 
het beheer van en het toezicht op deze middelen. 

VIII Wij wijzen op de volgende belangrijke uitdagingen in verband met het beheer 
van de bijdragen van derde landen: 

o het aanpakken van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU en de 
impact daarvan op de bijdragen van derde landen; 

o het bereiken van een evenwicht tussen het bevorderen van de consistentie van 
procedures en het mogelijk maken dat bij de berekening en het beheer van de 
bijdragen rekening wordt gehouden met specifieke omstandigheden in verband 
met programma’s of landen; 

o het bevorderen van transparantie en verantwoording door middel van 
gedetailleerde verslaglegging over de bijdragen aan de begrotingen van de EU en 
de agentschappen; 

o voor de bijdragen die buiten de EU-begroting om rechtstreeks aan de lidstaten 
worden verstrekt: het benutten van de voordelen van de interne markt bij de 
onderhandelingen over de hoogte van de bijdragen en het waarborgen van een 
doeltreffende coördinatie met het EU-beleid. 
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Inleiding 
01 Ongeveer 1 % van de ontvangsten van de EU bestaat uit bijdragen van derde 
landen. In 2019 kwam dit neer op 1,5 miljard EUR van 18 landen (landen van het 
Europees nabuurschapsgebied, kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten 
en landen van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA)). Door deze bijdragen kunnen 
derde landen profiteren van EU-programma’s zoals Horizon 2020 of Erasmus+ en 
deelnemen aan de activiteiten van sommige EU-agentschappen. De EU stelt tal van 
haar interne programma’s en activiteiten open voor derde landen als onderdeel van 
haar bredere strategie voor het buitenlands beleid. De betrokkenheid van derde 
landen bij EU-programma’s kan ook tot belangrijke samenwerkingsvormen leiden op 
gebieden die van strategisch belang zijn voor de EU (bijv. ruimtevaart of onderzoek en 
ontwikkeling). 

02 Daarnaast verstrekken de EVA-staten — IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en 
Zwitserland — rechtstreeks middelen aan verscheidene EU-lidstaten, die in totaal 
gemiddeld 0,5 miljard EUR per jaar belopen. Met deze middelen wordt beoogd bij te 
dragen aan de vermindering van de sociale en economische ongelijkheden binnen de 
Europese Economische Ruimte (EER) en de EU. Deze bijdragen kunnen worden 
beschouwd als een tegenprestatie voor de deelname aan de interne markt van de EU. 

03 De bijdragen zijn doorgaans van financiële aard, maar derde landen kunnen ook 
bijdragen in natura leveren. Dit soort bijdragen komt minder vaak voor en hierbij gaat 
het meestal om de detachering van deskundigen bij de Commissie of bij EU-
agentschappen. 

04 De procedure voor het overeenkomen van de hoogte van de bijdragen en het 
berekenen en innen ervan bij derde landen is complex. Deze procedure is gebaseerd 
op enkele gemeenschappelijke beginselen en wordt op gedecentraliseerde wijze 
beheerd, voornamelijk door directoraten-generaal (DG’s) en agentschappen van de 
Commissie. Daarnaast delen de lidstaten de verantwoordelijkheid voor het beheer van 
de rechtstreeks aan hen toegekende middelen met de EVA-landen die deze middelen 
verstrekken. Figuur 1 illustreert de verschillende financiële bijdragen van derde 
landen. 
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Figuur 1 — Overzicht van de financiële bijdragen van derde landen 
in 2019 

1 Gedecentraliseerde agentschappen van de EU (zie de paragrafen 21-23). 
2 Bedrag geraamd als jaargemiddelde, op basis van de totale toewijzingen voor de respectieve 

financieringsperioden (zie paragraaf 02). 

Bron: ERK. 

05 De voorwaarden voor deelname aan een specifiek EU-programma, met inbegrip
van de financiële bijdragen, zijn vastgesteld in internationale overeenkomsten tussen 
de EU en elk derde land. Momenteel zijn er ongeveer 100 van zulke overeenkomsten 
van kracht, terwijl de EU partij is bij in totaal meer dan 1 000 overeenkomsten met 
meer dan 100 derde landen en verschillende internationale organisaties1. 

1 Publicatiebureau van de EU: EUR-Lex — Repertorium op de internationale overeenkomsten. 
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06 De publieke belangstelling voor de betrekkingen van de EU met derde landen is 
onlangs toegenomen na de inwerkingtreding van de handelsovereenkomsten met 
Canada en Japan2, alsook het besluit van het Verenigd Koninkrijk (VK) om de EU te 
verlaten en de discussie over de toekomstige vorm van de betrekkingen tussen de EU 
en het VK, met inbegrip van de deelname van het VK aan financieringsprogramma’s 
van de EU. 

07 Als de externe auditor van de EU heeft de Europese Rekenkamer (ERK) een 
unieke kijk op het beleid, de initiatieven en de financiën van de EU. Met deze analyse 
willen wij inspelen op de publieke belangstelling en een volledig beeld schetsen van de 
bijdragen van derde landen aan de EU en haar lidstaten, met inbegrip van nadere 
gegevens over de wijze waarop de bijdragen worden vastgesteld, beheerd, 
gerapporteerd en gecontroleerd. 

  

                                                      
2 PB L 11 van 14.1.2017, blz. 23; PB L 330 van 27.12.2018, blz. 3. 
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Reikwijdte en aanpak van de analyse 
08 De analyse heeft betrekking op de financiële bijdragen van derde landen aan de 
EU-begroting en de begrotingen van EU-agentschappen, alsook de middelen die 
rechtstreeks aan sommige lidstaten worden verstrekt door derde landen en dus buiten 
de EU-begroting om worden beheerd. Ook bijdragen in natura aan de EU in het kader 
van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER) worden 
onder de loep genomen. Vanwege de verschillen in de regelingen die worden 
toegepast door de agentschappen worden in de analyse de berekeningsbeginselen 
voor de bijdragen aan deze entiteiten beschreven, maar niet het beheer, de 
verslaglegging en de interne controle en audit. 

09 Al deze bijdragen vloeien voort uit internationale overeenkomsten (of, in 
uitzonderlijke gevallen, uit memoranda van overeenstemming) die zijn gesloten tussen 
de EU en derde landen. Andere soorten vorderingen op derde landen die niet 
voortvloeien uit deze overeenkomsten (zoals ongebruikte projectfinanciering, 
vergoedingen, boetes en sancties) vallen buiten de reikwijdte van de analyse. 

10 Over het algemeen is er wel informatie beschikbaar over de overeenkomsten van 
de EU met derde landen en de daarmee verband houdende bijdragen, maar deze is 
versnipperd en onvolledig. Gezien de huidige publieke belangstelling (zie paragraaf 06) 
wordt met de onderhavige analyse beoogd deze informatie compleet te presenteren, 
de bestaande lacunes op te vullen en een financieel overzicht van de bijdragen te 
bieden in één document, samen met een beschrijving van de belangrijkste regels en 
beginselen die daarop van toepassing zijn. Dit is de eerste keer dat de ERK dit gebied 
grondig analyseert. 

11 Voor dit financieel overzicht hebben wij de periode 2014-2019 geanalyseerd. Wat 
de analytische beschrijving van de bijdragemechanismen betreft, hebben wij de 
situatie ten tijde van de analyse in kaart gebracht, tenzij anders aangegeven. 

12 Dit is geen controleverslag; het is een analyse die is gebaseerd op openbare 
informatie die specifiek voor dit doel is verzameld tot december 2020. We hebben 
deze informatie verzameld bij de Europese Commissie, EU-agentschappen, de 
Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) en EVA-organen. De analyse is ook 
gebaseerd op studies, verslagen, artikelen, academische publicaties en andere 
openbare informatie over dit onderwerp. 
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13 Om meer inzicht te verschaffen in de manier waarop de bijdragemechanismen in 
de praktijk werken, hebben we verschillende voorbeelden geselecteerd: 

o bijdragen aan EU-programma’s en -activiteiten: 

o Horizon 2020 en Erasmus+, die de hoogste programmabijdragen 
vertegenwoordigen; 

o bijdragen van EVA-landen, die aanzienlijke bedragen vertegenwoordigen en 
waarvoor bijzondere mechanismen worden toegepast; 

o rechtstreeks aan lidstaten verstrekte bijdragen: 

o subsidies van de EER/Noorwegen en de bijdrage van Zwitserland, die alle 
buiten de EU-begroting om verstrekte bijdragen vertegenwoordigen. 
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Overzicht van de bijdragen 
Rechtsgrondslag 

14 Bij het vastleggen van haar betrekkingen met een derde land maakt de EU 
doorgaans gebruik van internationale overeenkomsten op hoog niveau om het 
algemene kader van de betrekkingen vast te stellen. De EU sluit deze overeenkomsten 
volgens de standaardprocedure die is vastgesteld in het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU) (zie bijlage I). Er bestaan tal van dergelijke 
overeenkomsten. In deze internationale overeenkomsten op hoog niveau worden 
doorgaans geen bijdragen van derde landen vastgelegd. 

15 Naast de overeenkomsten op hoog niveau sluit de EU vaak een afzonderlijke 
kaderovereenkomst met elk derde land over de algemene beginselen voor deelname 
aan EU-programma’s. Vervolgens sluiten de partijen afzonderlijke overeenkomsten 
voor specifieke programma’s, die door middel van een besluit van de Commissie 
kunnen worden vastgesteld volgens een vereenvoudigde procedure waarin het VWEU 
voorziet3. In deze afzonderlijke overeenkomsten worden de financiële bijdragen die elk 
land aan de EU betaalt en andere specifieke voorwaarden voor deelname vastgelegd. 

16 In figuur 2 worden derde landen gegroepeerd op basis van het soort 
overeenkomst op hoog niveau dat zij met de EU hebben gesloten. De EU onderhoudt 
de nauwste betrekkingen met de EVA-landen, de kandidaat-lidstaten en de potentiële 
kandidaat-lidstaten van de EU en de landen van het Europees nabuurschapsbeleid 
(ENB). De figuur toont ook de 18 derde landen die bijdragen aan EU-programma’s en -
activiteiten. 

                                                      
3 Artikel 218, lid 7, VWEU. 
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Figuur 2 — De betrekkingen van de EU met derde landen 

 
Bron: ERK, op basis van informatie van de Commissie (DG TRADE voor overeenkomsten op hoog niveau 

en DG BUDG voor de bijdragende landen). 
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Financieel overzicht 

17 De bijdragen aan de algemene begroting van de EU zijn de hoogste. Momenteel 
worden deze verstrekt door 18 derde landen en verdeeld over bijna 30 programma’s 
en activiteiten (zie bijlage II en bijlage III voor een volledig overzicht). 

Bijdragen aan EU-programma’s en -activiteiten 

Bijdragen aan de algemene begroting van de EU 

18 Figuur 3 toont het totaalbedrag van de bijdragen van derde landen aan de EU-
begroting in de periode 2014-2019 en de vijf grootste componenten van het totaal. De 
bijdragen die in het kader van de EER-Overeenkomst worden verstrekt, worden voor 
alle programma’s in één keer geïnd (en als zodanig gepresenteerd in de figuur). De 
algehele stijging van de bijdragen tussen 2016 en 2017 was voornamelijk het gevolg 
van het feit dat Zwitserland is overgegaan van een gedeeltelijke naar een volledige 
deelname aan het Horizon 2020-programma (zie paragraaf 77 voor meer informatie). 
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Figuur 3 — Totale bijdragen aan de EU-begroting in de 
periode 2014-2019 

NB:  Horizon 2020 omvat ook de bijdragen van Zwitserland en Oekraïne aan het Euratom-programma 
voor onderzoek en opleiding en de bijdrage van Zwitserland aan activiteiten in het kader van het 
project betreffende de internationale thermonucleaire experimentele reactor (ITER). 

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

19 In absolute cijfers zijn Zwitserland, Noorwegen, Israël en Turkije de grootste
bijdragers; samen leveren deze ongeveer 95 % van alle jaarlijkse bijdragen van derde 
landen. Vijf DG’s innen 99 % van de bijdragen: DG Onderzoek en Innovatie (RTD), 
DG Begroting (BUDG), DG Onderwijs, Jongerenzaken, Sport en Cultuur (EAC), 
DG Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf4 (GROW)5 
en DG Migratie en Binnenlandse Zaken (HOME). Figuur 4 bevat nadere informatie over 
de verdeling van de bijdragen aan de EU-begroting 2019 over derde landen en 
specifieke EU-programma’s en -activiteiten die door deze DG’s worden beheerd (zie 
bijlage II voor een volledig overzicht van de periode 2014-2019). DG BUDG int de EER-
bijdragen centraal en herverdeelt deze vervolgens over de DG’s die belast zijn met het 
beheer van de respectieve programma’s en activiteiten. 

4 Midden- en kleinbedrijf. 

5 Met ingang van 1 januari 2020 is de bevoegdheid voor EU-activiteiten op het gebied van ruimtevaart 
en defensie overgeheveld van DG GROW naar het nieuwe DG DEFIS. 
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Figuur 4 — Overzicht van de belangrijkste bijdragen aan de EU-begroting 
in 2019 per land, programma en verantwoordelijk DG 

 
NB: De figuur heeft betrekking op de bijdragen waarom de Commissie heeft verzocht (rechten). De 

bedragen die in 2019 daadwerkelijk zijn betaald door derde landen kunnen licht verschillen als 
gevolg van afsluitingsprocedures of vertragingen bij betalingen. 

Bron: ERK, op basis van door de Commissie verstrekte gegevens. 
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20 De uitsplitsing van de EER-bijdragen naar land en programma of activiteit is 
weergegeven in figuur 5 (zie bijlage III voor meer informatie). 

Figuur 5 — EER-bijdragen in 2019 per land en programma of activiteit 

 
Bron: ERK, op basis van documenten van de Commissie. 
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Bijdragen aan EU-agentschappen 

21 Naast de Commissie beheren agentschappen ook bepaalde EU-programma’s en -
activiteiten. Er zijn drie soorten EU-agentschappen: uitvoerende agentschappen van de 
Commissie, gedecentraliseerde agentschappen en andere organen met specifieke 
mandaten, waarvan alleen het Europees Instituut voor innovatie en technologie 
bijdragen ontvangt van derde landen. 

22 Uitvoerende agentschappen worden volledig uit de EU-begroting gefinancierd 
door de Commissie, wat betekent dat eventuele bijdragen van derde landen reeds zijn 
opgenomen in het overzicht van de bijdragen aan de algemene begroting in figuur 4. 
Het Europees Instituut voor innovatie en technologie ontvangt ook bijdragen van 
derde landen via de EU-begroting. 

23 Gedecentraliseerde agentschappen ontvangen bijdragen van derde landen ofwel 
via de algemene begroting van de EU, ofwel via een rechtstreekse bijdrage aan hun 
eigen begrotingen. In 2019 beliepen deze rechtstreekse bijdragen 37 miljoen EUR (zie 
figuur 6). 
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Figuur 6 — Rechtstreekse bijdragen die gedecentraliseerde 
agentschappen van de EU in 2019 hebben ontvangen 

Agentschappen: 
Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) 
Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) 
Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) 
Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) 
Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EMCDDA) 
Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa) 
Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) 
Europese Bankautoriteit (EBA) 
Agentschap van de Europese Unie voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) 
Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied 
van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA) 
Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) 
Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex) 

NB: Aangezien deze bijdragen geen deel uitmaken van de algemene begroting van de EU, zijn ze niet 
opgenomen in het overzicht in figuur 4. De cijfers zijn gebaseerd op de rechten voor 2019. 
Bijdragen in natura aan agentschappen komen niet aan bod in deze analyse. 

Bron: ERK, op basis van de antwoorden van de agentschappen op de vragenlijst van de ERK. 

EU-steun voor de financiering van bijdragen 

24 In de uitbreidings- en nabuurschapsstrategieën van de EU wordt gewezen op het
belang van de deelname van derde landen aan EU-programma’s en activiteiten van EU-
agentschappen6. Om de samenwerking met derde landen op dit gebied te 
ondersteunen, kan de EU hun bijdragen gedeeltelijk terugbetalen uit twee van haar 

6 Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement betreffende de versterking 
van het Europees nabuurschapsbeleid (COM(2006) 726 definitief); Mededeling van de Commissie 
aan de Raad en het Europees Parlement “Uitbreidingsstrategie en voornaamste 
uitdagingen 2008-2009” (COM(2008) 647 definitief). 

0,1

in miljoen EUR

0,1 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,8 1,4 3,7 5,3 22,8

EVA-landen
(IJsland, Liechtenstein, 

Noorwegen en Zwitserland) 

Turkije
0,3



 19 

 

instrumenten voor extern optreden: het instrument voor pretoetredingssteun (IPA II) 
en het Europees nabuurschapsinstrument (ENI). De deelname van IPA-begunstigden 
aan EU-programma’s en de activiteiten van EU-agentschappen heeft tot doel de 
landen voor te bereiden op volwaardig EU-lidmaatschap. 

25 Het derde land moet de bijdrage eerst volledig betalen en vervolgens om 
gedeeltelijke terugbetaling van het betaalde bedrag verzoeken. IPA II voorziet 
doorgaans in de terugbetaling tot 90 % van de bijdrage van een land in het eerste jaar 
van deelname, met een geleidelijke daling in de daaropvolgende jaren. In het kader 
van het ENI wordt doorgaans steun tot 50 % van de bijdragen verleend. 

26 Alvorens IPA II-steun voor deelname aan EU-programma’s te verlenen, 
beoordeelt de Commissie de specifieke situatie van het land en stelt zij de 
interventielogica vast. De Commissie gebruikt verschillende indicatoren om de 
doeltreffendheid van de steun voor elk land te beoordelen. Deze indicatoren kunnen 
aanzienlijk verschillen van land tot land — om onbekende redenen — en het aantal 
gebruikte indicatoren is niet gekoppeld aan de terug te betalen bedragen (zie 
voorbeeld in tekstvak 1). 

Tekstvak 1 

Indicatoren voor de beoordeling van IPA II-steun voor de bijdragen 
van Montenegro en Servië 

De Commissie verstrekt jaarlijks ongeveer 1 miljoen EUR om de bijdragen van 
Montenegro gedeeltelijk terug te betalen. Zij hanteert de volgende zes indicatoren 
om de deelname van het land aan EU-programma’s te beoordelen: 

o aantal programma’s waarvoor een overeenkomst is gesloten; 
o aantal entiteiten dat volledig profiteert van EU-programma’s en -initiatieven; 
o tijdige terugbetaling van bijdragen; 
o mate waarin Montenegro betrokken is bij en zich inzet voor de deelname aan 

EU-programma’s, ook in financieel opzicht; 
o mate van bekendheid met EU-programma’s in het land; 
o mate waarin minderheidsgroepen worden betrokken en hier toenadering toe 

wordt gezocht. 

Voor Servië verleent de Commissie jaarlijks steun voor ongeveer 16 miljoen EUR. 
Zij neemt de volgende twee indicatoren in aanmerking: 

o het aantal programma’s waarvoor een overeenkomst is gesloten; 
o de participatiegraad van Servië aan de verschillende EU-programma’s. 



 20 

 

27 In programmeringsdocumenten voor elk land presenteert de Commissie 
landspecifieke gegevens, waaronder informatie over bijdragen en terugbetaalde 
bedragen in het kader van IPA II. Er bestaat geen alomvattend overzicht, uitgesplitst 
naar land en EU-programma of -activiteit, van alle terugbetalingen die elk jaar worden 
verricht uit de twee bovengenoemde financieringsinstrumenten van de EU. 

Rechtstreeks aan lidstaten verstrekte bijdragen 

28 De EVA-staten (IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland) dragen met 
aanvullende middelen bij aan projecten en programma’s die door sommige EU-
lidstaten, grotendeels rechtstreeks, buiten de EU-begroting om en met andere 
uitvoeringsvoorschriften worden uitgevoerd (zie de paragrafen 78-107). Deze 
bijdragen, die gemiddeld 0,5 miljard EUR per jaar belopen, worden rechtstreeks aan 
lidstaten verstrekt op basis van de overeenkomsten tussen de EVA-staten en de EU, en 
zijn bedoeld als aanvulling op het cohesiebeleid van de EU door het verkleinen van de 
sociale en economische ongelijkheden. 
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Bijdragen aan EU-programma’s  
en -activiteiten 

Vaststellen, beheren, rapporteren en controleren  
van de bijdragen 

Verdeling van verantwoordelijkheden 

29 De Commissie speelt de belangrijkste rol bij het beheer van de bijdragen aan de 
EU-zijde. Figuur 7 bevat een beschrijving van de belangrijkste verantwoordelijkheden 
van de verschillende EU-entiteiten die zich bezighouden met bijdragen van derde 
landen. 

Figuur 7 — Verdeling van verantwoordelijkheden voor bijdragen van 
derde landen 

 
Bron: ERK, op basis van informatie uit openbare bronnen en van de Commissie en de EDEO. 
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Vaststellen van de hoogte van de bijdragen 

30 Het uitgangspunt voor de vaststelling van de bijdragen is een berekening waarbij
de bedragen die elk jaar aan het EU-programma of de EU-activiteit in kwestie worden 
toegewezen, worden vermenigvuldigd met een verhouding die een 
“evenredigheidsfactor” wordt genoemd. De aan het EU-programma of de EU-activiteit 
in kwestie toegewezen bedragen worden bepaald op basis van de begrote bedragen of 
de werkelijke uitgaven. 

31 De evenredigheidsfactor wordt gedefinieerd in de overeenkomst tussen het
derde land en de EU. Deze is bedoeld om de relatieve omvang van de economie van 
het derde land ten opzichte van die van de EU (of van alle landen die aan een 
programma deelnemen) weer te geven op basis van hun bruto binnenlands product 
(bbp)7. 

32 Voor de berekening van de evenredigheidsfactor wordt doorgaans een van de
drie volgende formules gebruikt: 

o Formule A (ook de “bbp-formule” genoemd):

Bbp derde land
Bbp EU

 

o Formule B (ook de “EER-formule” genoemd, aangezien deze in de EER-
Overeenkomst wordt gebruikt):

Bbp derde land
Bbp EU + bbp derde land

 

o Formule C (alleen voor specifieke gevallen):

Bbp derde land
Bbp alle landen die deelnemen aan het programma of de activiteit

 

33 De formules A en B worden het meest gebruikt. Formule A is de
standaardformule die wordt toegepast voor bijdragen van derde landen. Aangezien 
formule B een grotere noemer heeft dan formule A, is formule B voordeliger voor 
derde landen en wordt deze toegepast voor de landen waarmee de EU nauwere 

7 Met gebruikmaking van bbp-gegevens tegen marktprijzen uit statistieken van Eurostat. Bbp-
gegevens zijn beschikbaar op de website van Eurostat: 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00001/default/table?lang=en 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00001/default/table?lang=en
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banden onderhoudt (doorgaans de EER-EVA-staten, kandidaat-lidstaten en potentiële 
kandidaat-lidstaten). 

34 Formule C wordt minder vaak gebruikt. Deze wordt bijvoorbeeld gebruikt om de 
bijdragen van de met de Schengenruimte geassocieerde landen8 (IJsland, 
Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland) te berekenen voor de exploitatie van 
grootschalige IT-systemen die van essentieel belang zijn voor het soepel functioneren 
van het Schengengebied, zoals het Schengeninformatiesysteem (SIS) of het 
Visuminformatiesysteem (VIS). De specifieke noemer van de formule weerspiegelt het 
feit dat alle deelnemende landen hun aandeel van de exploitatiekosten van het 
systeem moeten betalen. In tegenstelling tot de berekening van de bijdragen aan 
andere EU-programma’s, waarvoor de begrote bedragen worden gebruikt, is de 
berekening van SIS- en VIS-bijdragen gebaseerd op het bedrag van de betalingen die 
zijn verricht voor de werking van elk IT-systeem in een bepaald jaar. 

35 In sommige gevallen, met name voor EVA-staten, vloeien de bijdragen 
rechtstreeks voort uit de berekening op basis van een van de drie formules zoals 
hierboven beschreven. In andere gevallen vormen de berekende bedragen echter 
eerder een uitgangspunt voor onderhandelingen. De Commissie kan met een derde 
land aanpassingen overeenkomen waarmee de met de formules verkregen 
theoretische bedragen aanzienlijk kunnen worden gewijzigd. 

36 Zo heeft de Commissie met twee derde landen overeenstemming bereikt over 
een symbolisch bedrag van 1 EUR als eerste bijdrage aan het programma Creatief 
Europa, teneinde hun de tijd te geven om hun capaciteit op te bouwen om daarvan te 
profiteren. In een ander geval bood een derde land aan een hogere bijdrage te betalen 
dan die welke voortvloeide uit de toepassing van formule B, waaruit het succes van 
zijn deelname aan het desbetreffende EU-programma blijkt (zie tekstvak 3). 

37 Er zijn geen gestandaardiseerde methoden of procedures voor deze aanpassingen 
en de aanpak van de Commissie verschilt naargelang van het programma en het derde 
land in kwestie. Bij de vaststelling van de definitieve bijdragen houdt de Commissie 
rekening met een aantal aspecten, zoals de voordelen die het derde land verkrijgt 
dankzij zijn deelname aan het programma, de specifieke politieke en economische 

                                                      
8 Zie de Schengenassociatieovereenkomsten: Noorwegen en IJsland zijn partij bij dezelfde 

overeenkomst die met de Raad is gesloten (PB L 176 van 10.7.1999, blz. 36), terwijl Liechtenstein is 
toegetreden tot de overeenkomst tussen de EU en Zwitserland op basis van een afzonderlijk 
protocol (PB L 53 van 27.2.2008, blz. 52 en PB L 160 van 18.6.2011, blz. 21). 
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context van de onderhandelingen en de bredere doelstellingen van de EU op het 
gebied van buitenlands beleid. 

38 Het grootste deel van de rechtstreeks aan gedecentraliseerde EU-agentschappen 
verstrekte bijdragen wordt berekend aan de hand van formule A of formule B. Voor de 
Europese Bankautoriteit, de Europese Autoriteit voor verzekeringen en 
bedrijfspensioenen en de Europese Autoriteit voor effecten en markten wordt de 
bijdrage van de aan hun activiteiten deelnemende EVA-staten berekend aan de hand 
van een andere formule, waarbij de evenredigheidsfactor gebaseerd is op het 
stemgewicht van het derde land ten opzichte van dat van de EU-lidstaten. Het 
stemgewicht van elk land is gebaseerd op de omvang van zijn bevolking. 

39 In sommige gevallen worden de bijdragen van derde landen bepaald op basis van 
de operationele kosten van de activiteiten van het agentschap waaraan het derde land 
deelneemt. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de bijdragen van Noorwegen en 
Zwitserland aan een specifieke enquête die werd gehouden door Eurofound, of voor 
de bijdrage van Noorwegen aan de begroting van de Europese Autoriteit voor effecten 
en markten in verband met een specifiek IT-project. 

Beheer van de bijdragen 

40 Nadat de bedragen zijn overeengekomen, verzoeken de verantwoordelijke DG’s 
van de Commissie om betaling van de bijdragen voor elk programma. Over het 
algemeen gebeurt dit in de vorm van één verzoek tot storting per jaar voor elk 
programma en elk derde land. Er bestaan uitzonderingen, bijvoorbeeld voor de 
bijdragen aan Horizon 2020, die in twee verzoeken per jaar zijn verdeeld, en voor de 
EER-bijdragen, die worden geïnd via één verzoek tot storting voor alle programma’s. 

41 Alle programmagerelateerde bijdragen van derde landen kunnen uitsluitend voor 
dat programma worden gebruikt. Ongebruikte bijdragen voor het laatste jaar van een 
programma kunnen evenwel naar het vervolgprogramma worden overgedragen. 

42 In gevallen waarin de derde landen de betaling niet binnen de uiterste termijn 
doen, heeft de Commissie het recht om rente te innen op achterstallige bedragen, 
zoals bepaald in de respectieve overeenkomsten. Figuur 8 toont de 



 25 

 

standaardprocedure die de Commissie volgt om de verschuldigde bedragen in te 
vorderen9. 

Figuur 8 — Procedure voor de inning van achterstallige bijdragen 

 
Bron: ERK, op basis van C(2018) 5119 final en de handleiding voor de boekhouding van de Commissie. 

43 In 2019 werd ongeveer een kwart van de bijdragen na de uiterste termijn 
betaald, met een gemiddelde vertraging van 51 dagen. Daarvan werd ongeveer een 
derde betaald met een vertraging van meer dan 21 dagen, d.w.z. na de door de 
Commissie toegestuurde herinnering waarin erop wordt gewezen dat het 
verschuldigde bedrag zal worden vermeerderd met rente. De Commissie heeft 
110 180 EUR aan vertragingsrente ingevorderd voor deze bijdragen. 

Rapportageregelingen 

44 Er zijn geen specifieke rapportageregelingen voor de geïnde bijdragen. Elk DG van 
de Commissie houdt de door hem beheerde bijdragen bij door middel van een intern 
dashboard of andere soortgelijke instrumenten, die worden gebruikt om de 
berekeningen voor de verzoeken tot storting voor te bereiden. Sommige DG’s brengen 
ook verslag uit over de deelname van derde landen aan de EU-programma’s en -
activiteiten die zij beheren. 

                                                      
9 Commission Decision of 3.8.2018 on the internal procedure provisions for the recovery of amounts 

receivable arising from direct management and the recovery of fines, lump sums and penalty 
payments under the Treaties, C(2018) 5119 final; handleiding voor de boekhouding van de 
Commissie. 
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45 De Commissie presenteert het totale bedrag van de bijdragen van derde landen 
in de algemene begroting van de EU en in de jaarrekening. Bepaalde aanvullende 
informatie, zoals de bijdragen van elke EER-EVA-staat en de bijdragen per programma 
en groep van derde landen, is te vinden in de desbetreffende bijlagen en 
werkdocumenten van de Commissie10. 

46 De Commissie publiceert niet stelselmatig een gedetailleerd overzicht van de 
bijdragen met daarin de bedragen die van elk derde land zijn ontvangen voor elk EU-
programma of elke EU-activiteit waaraan het deelneemt. Niettemin heeft zij een 
dergelijk overzicht van de bijdragen aan de EU-begroting verstrekt in haar antwoord op 
twee vragen van leden van het Europees Parlement in 201711. 

Interne controle en audit 

47 De regelingen voor interne controle en audit voor bijdragen van derde landen 
worden toegepast op alle EU-ontvangsten, overeenkomstig het Financieel 
Reglement12. Tot de datum van opstelling van deze analyse had de dienst Interne Audit 
van de Commissie geen specifieke audit inzake dit onderwerp uitgevoerd. 

48 De ERK controleert deze bijdragen voor de betrouwbaarheidsverklaring inzake de 
geconsolideerde rekeningen van de EU. De bevindingen die voortvloeien uit deze 
werkzaamheden worden gepubliceerd in de jaarverslagen van de ERK. Zo trof de ERK 
in 2015 en 2016 enkele kleine fouten aan met betrekking tot de berekening van EER-
bijdragen13. 

                                                      
10 Bijlagen “Europese Economische Ruimte” en “Lijst van voor kandidaat-lidstaten opengestelde 

begrotingsonderdelen en in voorkomend geval van potentiële kandidaten van de Westelijke Balkan 
en bepaalde partnerlanden” bij de algemene begroting, werkdocument V bij de ontwerpbegroting 
en bijlage A “Ontvangsten” bij de jaarrekening. 

11 Vragen 1199/2017 en 7891/2017. 

12 Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot 
vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie (PB L 193 
van 30.7.2018, blz. 1). 

13 Zie paragraaf 4.20 van het Jaarverslag 2015 en paragraaf 4.19 van het Jaarverslag 2016 (PB C 375 van 
13.10.2016, blz. 136 en PB C 322 van 28.9.2017, blz. 142). 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-001199_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-007891_EN.html
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Geselecteerde voorbeelden van bijdragen aan EU-
programma’s: Horizon 2020 en Erasmus+ 

49 In de volgende paragrafen presenteren we de specifieke regelingen voor de 
geselecteerde voorbeelden van bijdragen. 

Bijdragen aan Horizon 2020 

50 Horizon 2020 was het EU-financieringsprogramma voor onderzoek en innovatie14 
voor de periode 2014-2020, met een begroting van 77 miljard EUR. 

51 Over het algemeen stond Horizon 2020 open voor deelname door derde landen, 
hoewel zij niet altijd recht hadden op EU-financiering. In dit verband wordt in het 
kader van Horizon 2020 onderscheid gemaakt tussen geassocieerde en niet-
geassocieerde landen. 

o Voor entiteiten uit geassocieerde landen golden dezelfde voorwaarden als voor 
entiteiten uit de EU-lidstaten. Geassocieerde landen moesten financiële bijdragen 
aan het programma betalen, zoals vastgelegd in specifieke met de EU gesloten 
overeenkomsten inzake deelname aan Horizon 2020. 

o Niet-geassocieerde landen konden aan bijna alle onderdelen van het programma 
deelnemen, maar ontvingen doorgaans geen EU-financiering15 en betaalden geen 
bijdragen. In totaal namen meer dan 100 niet-geassocieerde landen deel aan het 
programma, waarbij de Verenigde Staten de actiefste partner waren. 

52 De associatie met het programma was beperkt tot kandidaat-lidstaten, potentiële 
kandidaat-lidstaten, ENB-landen en EVA-landen, alsmede tot de landen die waren 
geassocieerd met de voorloper ervan, het zevende kaderprogramma. In 2020 waren 
16 derde landen geassocieerd met het programma. De meest actieve daarvan wat 
betreft het aantal succesvolle financieringsaanvragen waren Zwitserland, Noorwegen 
en Israël. 

                                                      
14 Verordening (EU) nr. 1291/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 tot 

vaststelling van Horizon 2020 – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020) en 
tot intrekking van Besluit nr. 1982/2006/EG (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 104). 

15 Zie voor meer informatie: Europese Commissie, From Horizon 2020 to Horizon Europe, Monitoring 
flash no. 3 – International cooperation, februari 2019. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/knowledge_publications_tools_and_data/documents/h2020_monitoring_flash_022019.pdf
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Vaststelling van de hoogte van de bijdragen 

53 De Commissie berekende de Horizon 2020-bijdragen op basis van formule A 
ofwel formule B voor de evenredigheidsfactor (zie paragraaf 32). Formule B is van 
toepassing op de EER-EVA-staten, kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-
lidstaten. Formule A is van toepassing op de overige geassocieerde landen. 

54 De evenredigheidsfactor werd toegepast op de voor het programma begrote 
bedragen. In het geval van kandidaat-lidstaten, potentiële kandidaat-lidstaten en 
sommige ENB-landen werd het aldus verkregen bedrag naar beneden bijgesteld aan de 
hand van correctiefactoren. Er werden geen correctiefactoren toegepast voor 
geassocieerde landen met een sterke wetenschappelijke en technologische capaciteit, 
zoals EVA-landen of Israël. 

55 De correctiefactoren werden vastgesteld in afzonderlijke overeenkomsten over 
de deelname aan Horizon 2020. De Commissie stelde deze vast op basis van de 
eerdere prestaties van elk geassocieerd land en zijn geraamde capaciteit om van het 
programma te profiteren, rekening houdend met de bredere beleidsdoelstellingen van 
de EU op het gebied van het uitbreidingsbeleid en het ENB. Er was geen 
gestandaardiseerde methode of procedure voor de berekening van een specifieke 
correctiefactor voor elk land. Het mechanisme stelde de Commissie zo in staat 
correctiefactoren per geval vast te stellen in de onderhandelingen met elk derde land. 

56 De correctiefactoren varieerden van 0 tot 1 en gaven aan welk deel van het op 
basis van de evenredigheidsfactor berekende bedrag het derde land daadwerkelijk zou 
betalen. Als de correctiefactor bijvoorbeeld 0,15 bedraagt, betekent dit dat het 
betrokken derde land slechts 15 % van het op basis van de evenredigheidsfactor 
berekende bedrag zal betalen. Hoe lager de correctiefactor, des te lager het definitieve 
bedrag van de bijdrage zal zijn. 

57 De Commissie heeft Oekraïne en Tunesië uitzonderlijk lage correctiefactoren van 
0,05 toegekend (bijdrage van slechts 5 % van het berekende bedrag) om aan de landen 
in kwestie op dat moment de steun van de EU te betuigen — na de annexatie van de 
Krim door Rusland en de terroristische aanslagen in Tunesië. Tabel 1 biedt een 
overzicht van alle evenredigheidsfactoren en correctiefactoren voor Horizon 2020-
bijdragen (per oktober 2020). 
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Tabel 1 — Formules voor evenredigheidsfactoren en correctiefactoren 
voor Horizon 2020 

Met H2020 geassocieerd 
land/gebied 

Evenredigheidsfactor Correctiefactor 

Albanië formule B 0,15 

Armenië formule A 0,25 

Bosnië en Herzegovina formule B 0,15 

Zwitserland formule A Niet van toepassing 

Faeröer formule A Niet van toepassing 

Georgië formule A 0,15 

Israël formule A Niet van toepassing 

IJsland formule B Niet van toepassing 

Moldavië formule A 0,25 

Montenegro formule B 0,50 

Noord-Macedonië formule B 0,50 - > 0,15 

Noorwegen formule B Niet van toepassing 

Servië formule B 0,50 

Tunesië formule A 0,05 

Turkije formule B 0,14 - > 0,00 

Oekraïne formule A 0,05 

NB: De correctiefactor voor Noord-Macedonië is sinds 2018 gewijzigd van 0,5 naar 0,15 en de 
correctiefactor voor Turkije is gewijzigd van 0,14 naar 0 voor 2020 (zie tekstvak 2). 

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

58 De overeenkomsten inzake de deelname aan Horizon 2020 voorzagen doorgaans 
in een tussentijdse evaluatie van de correctiefactoren en de hoogte van de bijdragen in 
het vierde jaar van het programma. De Commissie heeft de evaluaties voor de 
programmeringsperiode 2014-2020 in 2017 uitgevoerd. 

59 Deze evaluaties hielden geen automatische herziening van de hoogte van de 
bijdrage in, maar de Commissie kon dit overwegen op basis van een uitdrukkelijk 
verzoek van een geassocieerd land. Naar aanleiding van de evaluaties van 2017 
dienden twee landen dergelijke verzoeken in en de Commissie besloot deze te 
aanvaarden (zie tekstvak 2 voor meer informatie). 
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Tekstvak 2 

Herziening van correctiefactoren naar aanleiding van de tussentijdse 
evaluatie 

Turkije 

Wat Turkije betreft, bleek uit de evaluatie dat Turkse onderzoekers een relatief 
laag aantal financieringsvoorstellen hadden ingediend en dat het 
succespercentage van deze voorstellen op veel gebieden onder het gemiddelde 
van het programma lag. De Commissie schatte dat Turkije gedurende de gehele 
looptijd van het programma ongeveer 240 miljoen EUR aan Horizon 2020-
financiering zou ontvangen, terwijl het land volgens een op dat moment gemaakte 
schatting in totaal 436 miljoen EUR zou bijdragen aan het programma (ongeveer 
28 % van deze bijdragen werd terugbetaald uit IPA II). 

Naar aanleiding van de evaluatie heeft Turkije verzocht de correctiefactor 
voor 2020 te wijzigen van 0,14 naar nul, waardoor het land zou worden vrijgesteld 
van de financiële bijdrage voor dat jaar, en de Commissie heeft het verzoek 
ingewilligd16. Rekening houdend met deze wijziging heeft Turkije 359,5 miljoen 
EUR betaald voor zijn deelname aan Horizon 2020 in de periode 2014-2020. 

Noord-Macedonië 

Om soortgelijke redenen aanvaardde de Commissie het verzoek van Noord-
Macedonië om de correctiefactor voor de jaren 2018-2020 te wijzigen van 0,50 
naar 0,15. De Commissie schatte dat Noord-Macedonië gedurende de gehele 
looptijd van het programma ongeveer 8 miljoen EUR aan financiering zou 
ontvangen, terwijl het land ongeveer 22 miljoen EUR zou bijdragen17. Een deel van 
deze bijdragen werd ook gedekt door middelen uit IPA II (90 % in 2014, geleidelijk 
gedaald tot 40 % in 2020). 

60 Voor de programmeringsperiode 2021-2027 stelde de Commissie voor 
automatische correcties toe te passen voor elke significante onevenwichtigheid tussen 
de betaalde bijdragen en de door derde landen ontvangen middelen. Hierdoor hoeven 
de overeenkomsten inzake deelname aan het programma niet meer te worden 
gewijzigd. 

                                                      
16 C(2019) 7623 final van 28.10.2019. 

17 C(2018) 3719 final van 13.6.2018. 
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Bijdragen voor Erasmus+ 

61 Erasmus+ is een EU-programma in het kader waarvan mogelijkheden voor 
mobiliteit en samenwerking worden geboden in de sectoren onderwijs, opleiding, 
jeugd en sport, met een begroting van 14,7 miljard EUR voor de periode 2014-2020. 

62 Net als voor Horizon 2020 werd in het kader van het programma een onderscheid 
gemaakt tussen twee groepen deelnemende landen. 

o Programmalanden: deze konden deelnemen aan alle acties van Erasmus+ en 
leverden een financiële bijdrage aan het programma. Tot deze landen behoorden 
alle EU-lidstaten en zes derde landen: IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Noord-
Macedonië, Servië en Turkije. 

o Partnerlanden, met inbegrip van buurlanden van de EU en landen van over de 
hele wereld: deze konden alleen aan bepaalde acties van het programma 
deelnemen18 en hun deelname was gebonden aan specifieke criteria. Vier 
partnerlanden leverden bijdragen: Albanië, Bosnië en Herzegovina, Kosovo* en 
Montenegro. 

Vaststelling van de hoogte van de bijdragen 

63 De bijdragen werden berekend op basis van formule B (zie paragraaf 32). Voor 
kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten, die volledig of gedeeltelijk 
konden deelnemen aan het programma, werden de bijdragen die voortvloeien uit de 
toepassing van de formule echter per geval aangepast. 

64 Om nadere informatie te verschaffen over de wijze waarop de hoogte van de 
bijdragen wordt vastgesteld, hebben we voorbeelden uit Turkije en Montenegro 
geselecteerd (zie tekstvak 3). Turkije was een programmaland dat de grootste bijdrage 
leverde van alle derde landen die deelnamen aan het programma, terwijl Montenegro 
een partnerland was dat slechts aan bepaalde activiteiten deelnam en de kleinste 
bijdrage leverde. 

                                                      
18 Zie voor meer informatie: Europese Commissie, Programmagids Erasmus+, augustus 2020, blz. 8 en 

9. 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/erasmus_programme_guide_2020_v3_nl.pdf
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Tekstvak 3 

Bijdrage van Turkije aan Erasmus+ 

Turkije neemt sinds 2003 deel aan verschillende onderwijsprogramma’s van de 
EU. De financiële bijdrage van het land aan deze programma’s is sindsdien 
aanzienlijk gestegen, tot 134 miljoen EUR tegen het einde van de 
programmeringsperiode 2007-2013. Dit komt overeen met ongeveer 10,8 % van 
de EU-begroting voor de twee programma’s waaraan het land heeft deelgenomen 
en die nu deel uitmaken van het Erasmus+-programma. De Commissie had 
daarom voorgesteld hetzelfde percentage te handhaven (in plaats van een op het 
bbp gebaseerde evenredigheidsfactor) voor de berekening van de financiële 
bijdrage van het land aan Erasmus+ in de daaropvolgende programmeringsperiode 
(2014-2020). 

Aangezien de begroting van Erasmus+ aanzienlijk hoger was dan die van de 
voorgaande programma’s, zou de toepassing van het percentage van 10,8 % 
hebben geleid tot een financiële bijdrage van bijna 1,6 miljard EUR 
(10,8 % * 14,7 miljard EUR). Na onderhandelingen met Turkije is de Commissie 
overeengekomen dat de bijdrage zou worden verlaagd tot de helft van dat bedrag 
(800 miljoen EUR). Dit komt overeen met 5,4 % van de totale 
programmabegroting, wat hoger is dan de theoretische evenredigheidsfactor die 
zou voortvloeien uit de toepassing van formule B (4,51 %). De Commissie achtte 
de hoogte van de bijdrage dan ook bevredigend. Daarnaast betaalde Turkije een 
jaarlijkse bijdrage van 9 miljoen EUR voor de internationale dimensie van het 
programma, in het kader waarvan mobiliteit en samenwerking op het gebied van 
hoger onderwijs met partnerlanden buiten Europa wordt gefinancierd. 

De oorspronkelijke overeenkomst bevatte geen herzieningsclausule. Gezien het 
succes van het programma heeft Turkije zich in 2014 echter bereid verklaard de 
financiële bijdrage te verhogen. De overeenkomst werd daarom gewijzigd en de 
financiële bijdrage werd bijgesteld tot 870 miljoen EUR (126 miljoen EUR per jaar 
vanaf 2015). In 2018 hebben 44 930 deelnemers aan 1 417 Turkse projecten 
geprofiteerd van activiteiten van Erasmus+ voor een totaal subsidiebedrag van 
84 miljoen EUR19. 

Bijdrage van Montenegro aan Erasmus+ 

De deelname van Montenegro is slechts voor bepaalde acties gelijkwaardig aan 
die van de EU-lidstaten: IT-ondersteuningsplatforms en ondersteuning van 
beleidshervormingen. 

De bijdrage van Montenegro werd vastgesteld op 50 000 EUR, wat ongeveer 40 % 
meer is dan het bedrag dat op basis van formule B werd berekend. De Commissie 
stelde dit hogere bedrag voor om rekening te houden met het feit dat de kosten 
van deelname aan IT-platforms niet in verhouding staan tot het bbp van een land. 
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EVA-bijdragen aan de EU-begroting 

65 De vier EVA-staten leveren bijdragen aan de EU-begroting op basis van twee 
verschillende soorten juridische regelingen: IJsland, Liechtenstein en Noorwegen 
leveren bijdragen op basis van de EER-Overeenkomst, terwijl Zwitserland niet 
deelneemt aan de EER en afzonderlijke bilaterale overeenkomsten met de EU heeft. 

EER-bijdragen (IJsland, Liechtenstein en Noorwegen) 

66 De EER-Overeenkomst biedt één enkele grondslag voor de deelname van de drie 
EER-EVA-staten (IJsland, Liechtenstein en Noorwegen) aan EU-activiteiten. Een of meer 
EER-EVA-staten namen deel aan 15 van de 60 EU-programma’s voor de 
periode 2014-2020, met een jaarlijkse bijdrage van ongeveer 400 miljoen EUR. 

Vaststellen van de hoogte van de bijdragen 

67 Er zijn twee soorten EU-uitgaven waaraan de EER-EVA-staten bijdragen: 
operationele uitgaven (goed voor het grootste deel van de bijdrage van de EER-EVA-
staten) en uitgaven voor het openbaar bestuur van de EU. 

Bijdrage aan de operationele uitgaven 

68 De operationele uitgaven hebben betrekking op de bedragen die worden besteed 
aan specifieke acties die deel uitmaken van EU-programma’s en -activiteiten. De 
jaarlijkse financiële bijdrage van de EER-EVA-staten aan de operationele uitgaven 
wordt berekend door de evenredigheidsfactor (formule B) van elke EER-EVA-staat te 
vermenigvuldigen met het bedrag van het desbetreffende EU-begrotingsonderdeel. 
Het te betalen bedrag wordt bepaald op basis van de middelen die in de EU-begroting 
zijn gereserveerd voor de jaarlijkse uitgaven voor projecten in het kader van EU-
programma’s (betalingskredieten). Andere derde landen dragen bij op basis van de 
middelen die zijn gereserveerd voor alle toekomstige uitgaven voor nieuwe projecten 
die in een bepaald jaar worden goedgekeurd (vastleggingskredieten), die doorgaans 
hoger zijn dan de betalingskredieten in de eerste jaren van de uitvoering van het 
programma20. 

                                                      
19 Europese Commissie, Erasmus+ 2018 in numbers - Turkey, 2019. 

20 EVA-secretariaat, EFTA Bulletin on activities and financial contributions under the EEA Agreement, 
november 2002, blz. 34-36. 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/erasmusplus-factsheet-tr_en.pdf
https://www.efta.int/sites/default/files/publications/bulletins/EFTABulletinNovember2002.pdf
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69 Aangezien de betalingskredieten slechts een raming van de verwachte uitgaven 
voor lopende projecten zijn, kunnen de werkelijke uitgaven van elk jaar verschillende 
betalingscijfers bevatten. Elk jaar deelt de Commissie de EER-EVA-staten de werkelijke 
uitgaven van het jaar N-2 mee, wat kan leiden tot een correctie van de voor dat jaar 
betaalde bijdrage. 

Bijdrage aan het openbaar bestuur van de EU 

70 De bijdrage aan het openbaar bestuur van de EU dient ter dekking van kosten in 
verband met salarissen, pensioenen, gebouwen, uitrusting en IT. Bij de 
onderhandelingen met de EER-EVA-staten over deze bijdrage wordt uitgegaan van de 
begroting van elk programma en elke activiteit. 

71 De door de EER-EVA-staten geleverde bijdrage in de kosten voor het openbaar 
bestuur van de EU bestaat voor ongeveer twee derde uit bijdragen in natura, waarbij 
nationale deskundigen worden gedetacheerd bij de Commissie, en voor een derde uit 
financiële bijdragen. De bijdrage in natura wordt vastgesteld op basis van de raming 
door de Commissie van de gemiddelde jaarlijkse kosten per gedetacheerde 
deskundige, ongeacht de werkelijk door de EER-EVA-staten gemaakte salariskosten. 
In 2020 beliep dit bedrag 125 000 EUR per deskundige (behalve voor tijdelijk personeel 
van Eurostat, waarvoor de bijdrage op de werkelijke kosten is gebaseerd). In 2020 
werden in het kader van de EER-Overeenkomst 26 nationale deskundigen 
gedetacheerd, voornamelijk uit Noorwegen. Dit komt neer op een bijdrage in natura 
van 3,25 miljoen EUR. 

72 De financiële bijdrage is gebaseerd op geraamde overheadkosten en bijkomende 
gerelateerde kosten voor de activiteiten van elke gedetacheerde deskundige (voor 
kantoorruimte, reizen, vergaderingen, comités, conferenties en publicaties die 
rechtstreeks verband houden met de deelname van de EER-EVA-staten aan een 
bepaalde activiteit). De financiële bijdrage voor 2020 bedraagt ongeveer 
1,6 miljoen EUR. 

Beheer van de bijdragen 

73 Hoewel de EDEO de algemene verantwoordelijkheid voor de betrekkingen van de 
EU met de EVA-staten draagt, is de Commissie (DG BUDG) verantwoordelijk voor het 
beheer van de begrotingszaken in verband met de EER-bijdragen: het opstellen van de 
EER-bijlage bij de EU-begroting (die de voor de EER relevante kredieten bevat) en het 
toesturen van het verzoek tot storting (zie figuur 9). DG BUDG beheert de EER-
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bijdragen op gecentraliseerde wijze omdat deze deel uitmaken van één enkele 
overeenkomst (de EER-Overeenkomst). 

Figuur 9 — Indicatief tijdschema voor de bijdrage van de EER-EVA-staten 
aan de EU-begroting 

 
Bron: ERK, op basis van Protocol 32 bij de EER-Overeenkomst en interne richtsnoeren van de Commissie. 
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Bijdragen van Zwitserland 

74 In tegenstelling tot andere buurlanden van de EU bestaat er geen 
overkoepelende overeenkomst waarbij de betrekkingen tussen de EU en Zwitserland 
worden geregeld. In plaats daarvan maken de partijen gebruik van een systeem van 
talrijke bilaterale overeenkomsten die voor elke specifieke samenwerkingssector 
worden gesloten. Momenteel zijn er ongeveer 20 belangrijke overeenkomsten, met 
daarnaast ongeveer 100 andere overeenkomsten21. De meeste belangrijke bilaterale 
overeenkomsten zijn gebundeld in twee grote pakketten, Bilaterale I (1999) en 
Bilaterale II (2004). 

75 Sinds 2008 heeft de Raad herhaaldelijk verklaard dat het huidige systeem van 
bilaterale overeenkomsten op zijn grenzen stuit door de complexiteit en 
onvolledigheid ervan22. Naar aanleiding hiervan zijn de onderhandelingen over een 
overkoepelende institutionele kaderovereenkomst (Institutional Framework 
Agreement — IFA) met Zwitserland van start gegaan in mei 2014. De IFA heeft tot doel 
één institutioneel kader tot stand te brengen voor alle bestaande en toekomstige 
overeenkomsten inzake markttoegang tussen de EU en Zwitserland. In december 2018 
heeft de Zwitserse Bondsraad besloten een openbare raadpleging van Zwitserse 
belanghebbenden te houden over de ontwerptekst23 van de IFA. Na de raadpleging 
vroeg Zwitserland om verdere verduidelijkingen en werd de correspondentie tussen de 
twee partijen voortgezet24. Volgens de Zwitserse autoriteiten heeft de Zwitserse 
Bondsraad in november 2020 zijn standpunt over de nodige verduidelijkingen bepaald, 
en de besprekingen tussen de twee partijen zijn hervat. 

Vaststelling van de hoogte van de bijdragen 

76 Alle drie de formules (zie de paragrafen 31-33) worden gebruikt voor de 
berekening van de evenredigheidsfactor, evenals enkele andere, die zijn toegesneden 
op specifieke activiteiten. Er worden geen correctiefactoren of soortgelijke 

                                                      
21 Europese Commissie (DG TRADE), Countries and regions: Switzerland. 

22 Conclusies van de Raad over de betrekkingen van de EU met de Zwitserse Bondsstaat, 
Persmededeling 116/19 van 19.2.2019, punt 8. 

23 Accord facilitant les relations bilatérales entre l'Union Européenne et la Confédération Suisse dans 
les parties du marché intérieur auxquelles la Suisse participe, 23.11.2018. 

24 Zie de brief van de Zwitserse Bondsraad aan de voorzitter van de Europese Commissie, 7 juni 2019, 
en de brief van de voorzitter van de Europese Commissie aan de Zwitserse Bondsraad, 11 juni 2019, 
Ares(2019)4158773. 

https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/switzerland/
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/switzerland/
https://www.fdfa.admin.ch/content/dam/dea/fr/documents/abkommen/Acccord-inst-Projet-de-texte_fr.pdf
https://www.fdfa.admin.ch/content/dam/dea/fr/documents/abkommen/Acccord-inst-Projet-de-texte_fr.pdf
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aanpassingen toegepast. Tabel 2 biedt een overzicht van de programma’s en 
activiteiten waarvoor in 2019 bijdragen zijn ontvangen. 

Tabel 2 — Bijdragen van Zwitserland aan de EU-begroting voor 2019 

Programma/activiteit Bijdrage 
(in miljoen EUR) 

Evenredigheidsfactor 

Horizon 2020 (incl. Euratom en ITER) 511,0 formule A en 
formule B 

wereldwijde satellietnavigatiesystemen van 
de EU 

27,1 formule A 

Fonds voor interne veiligheid (ISF) 22,4 formule C 

Visuminformatiesysteem (VIS) 0,7 formule C 

Schengeninformatiesysteem (SIS) 0,5 formule C 

administratieve kosten voor Schengen 
(comités) 

0,02 formule C 

administratieve kosten voor Schengen 
(Schengensecretariaat) 

0,7 specifiek 

Samenwerking op het gebied van statistiek 4,8 specifiek 

Europees Milieuagentschap 1,4 specifiek 

CCN/CSI 0,1 specifiek 

Totaal 568,7  
NB: Formule B wordt alleen gebruikt voor de berekening van de bijdragen aan een deel van het 

Euratom-programma voor onderzoek en opleiding en voor de activiteiten in het kader van het 
ITER-project. CCN/CSI staat voor het gemeenschappelijk communicatienetwerk met 
gemeenschappelijke systeeminterface dat wordt gebruikt op het gebied van douane. Voor het SIS, 
het VIS en Eurodac levert Zwitserland rechtstreeks aanvullende bijdragen aan het agentschap eu-
LISA (zie figuur 6). 

Bron: ERK, op basis van boekhoudkundige gegevens van de Commissie en de Raad. 

77 De grootste bijdrage van Zwitserland gaat naar Horizon 2020. Zwitserland is van 
oudsher een van de eerste landen die geassocieerd zijn met de 
onderzoeksprogramma’s van de EU, maar de associatie met Horizon 2020 tussen 2014 
en 2016 was slechts gedeeltelijk, waardoor Zwitserse entiteiten maar voor een beperkt 
aantal programma-acties in aanmerking kwamen voor EU-financiering. Om de daling 
van beschikbare Horizon 2020-financiering te compenseren, heeft de Zwitserse 
regering een alternatieve, nationale financieringsregeling ingesteld. Tegelijkertijd 
leidde de gedeeltelijke associatie tot een tijdelijke daling van de bijdragen van 
Zwitserland aan de EU. 
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Rechtstreeks aan lidstaten verstrekte 
bijdragen 
78 Voor de middelen die de EVA-staten buiten de EU-begroting om rechtstreeks aan 
EU-lidstaten verstrekken, wordt gebruikgemaakt van specifieke 
berekeningsmechanismen en andere regelingen inzake beheer, rapportage, interne 
controle en audit dan die welke van toepassing zijn op de bijdragen aan de algemene 
begroting van de EU. Deze specifieke regelingen worden beschreven in de volgende 
paragrafen. 

Subsidies van de EER en Noorwegen voor lidstaten 

79 De EER-EVA-staten verlenen subsidies aan EU-lidstaten met als doel de sociale en 
economische ongelijkheden in de EER te verkleinen en de betrekkingen met de 
begunstigde staten te versterken. Deze bijdragen kunnen worden beschouwd als een 
tegenprestatie voor de deelname van IJsland, Liechtenstein en Noorwegen aan de 
interne markt van de EU (zie paragraaf 84). De EER-Overeenkomst25 en de 
overeenkomst tussen Noorwegen en de Europese Unie betreffende een financieel 
mechanisme van Noorwegen voorzien in deze subsidies. 

80 De middelen worden op onafhankelijke wijze beheerd door middel van twee 
financieringsregelingen. De EER-subsidies worden gezamenlijk gefinancierd door 
IJsland, Liechtenstein en Noorwegen (donorlanden), terwijl de subsidies van 
Noorwegen alleen door Noorwegen worden gefinancierd. De EER-subsidies lopen sinds 
1994 en er vond een aanzienlijke verhoging van de bijdragen plaats als gevolg van de 
uitbreiding van de EU in 2004, toen de Noorse subsidies als aanvullend 
financieringsmechanisme werden ingesteld. 

81 Met de EER-subsidies wordt steun verleend aan 15 EU-lidstaten (“begunstigde 
landen” genoemd), die ook de begunstigden van het EU-Cohesiefonds zijn26. Met de 
subsidies van Noorwegen worden middelen verstrekt aan de 13 lidstaten die sinds 
2004 tot de EU zijn toegetreden. In het kader van beide soorten subsidies worden 

                                                      
25 De financiële mechanismen van de EER zijn vastgesteld in deel VIII van de EER-Overeenkomst 

(artikelen 115-117), samen met de Protocollen 38, 38 bis, 38 ter en 38 quater. 

26 Bulgarije, Cyprus, Estland, Griekenland, Hongarije, Kroatië, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Portugal, 
Roemenië, Tsjechië, Slovenië en Slowakije. 
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middelen gereserveerd voor regionale samenwerking en voor de bevordering van de 
werkgelegenheid voor jongeren. Hiermee kan ook steun worden verleend aan 
projecten waaraan andere EU-lidstaten deelnemen. 

82 In de periode van 1 mei 2014 tot 30 april 2021 beloopt de totale bijdrage 
2,8 miljard EUR. Tot de belangrijkste steungebieden behoren onderzoek en onderwijs, 
armoedebestrijding en milieubescherming (zie figuur 10). Er zijn subsidies beschikbaar 
voor niet-gouvernementele organisaties, onderzoeks- en academische instellingen en 
de publieke en particuliere sector. 

83 Eind 2020 hadden de donorlanden en de begunstigde landen formele 
overeenstemming bereikt over 96 programma’s en twee regionale fondsen voor de 
financieringsperiode 2014-2021. In 2021 zou er voor nog eens ongeveer acht 
programma’s moeten worden getekend. 



 40 

 

Figuur 10 — Toewijzing van subsidies van de EER en Noorwegen voor  
de periode 2014-2021 (in miljoen EUR) 

 
NB: De toewijzing voor de steungebieden was eind 2019 nog niet afgerond. 

Bron: ERK, op basis van informatie uit het verslag van 2019 over de stand van zaken met betrekking tot 
de subsidies van de EER en Noorwegen en de EER-Overeenkomst. 
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Vaststelling van de hoogte van de bijdragen 

84 De hoogte van de bijdrage was het resultaat van een politiek akkoord tussen de
EU en de donorlanden en er werd geen specifieke methode gebruikt om deze te 
berekenen. Volgens de Commissie27 was het uitgangspunt van de EU voor de 
onderhandelingen dat de EER-EVA-staten, als deelnemers aan de interne markt, net zo 
veel van de uitgebreide interne markt zouden profiteren als de lidstaten. Daarom 
zouden zij ook moeten bijdragen tot een duurzame en rechtvaardige ontwikkeling van 
de interne markt door te helpen de sociale en economische ongelijkheden in de 
EU/EER te verminderen. In 2016 hebben de EU en de donorlanden overeenstemming 
bereikt over een verhoging van de middelen ten opzichte van de periode 2009-2014, 
toen er 1,8 miljard EUR werd verstrekt. Het voor de periode mei 2014-april 2021 
overeengekomen bedrag beliep 2,8 miljard EUR (1,55 miljard EUR aan EER-subsidies en 
1,25 miljard EUR aan subsidies van Noorwegen). Deze bedragen worden in gelijke 
jaarlijkse tranches ter beschikking gesteld voor vastlegging. De landspecifieke 
toewijzingen werden vastgesteld door de Commissie op basis van de verdeelsleutel die 
wordt gebruikt voor het Cohesiefonds van de EU28. De verdeling van de bijdragen voor 
de EER-subsidies over de drie donorlanden is gebaseerd op de verhouding tussen hun 
bbp: Noorwegen verstrekt 95,8 %, IJsland 3 % en Liechtenstein 1,2 %. 

Beheer van de bijdragen 

85 De EER-EVA-staten moeten ervoor zorgen dat de uitvoeringsregelingen voor
beide financiële mechanismen in wezen dezelfde zijn. Zij hebben twee verordeningen 
uitgevaardigd inzake de uitvoering van de subsidies van de EER en Noorwegen29 en zij 
hebben ook een memorandum van overeenstemming (Memorandum of 
Understanding — MoU) gesloten met elke begunstigde staat30. 

27 Aanbeveling voor een besluit van de Raad tot verlening van een machtiging om onderhandelingen te 
openen over aanpassing van de volgende overeenkomsten in verband met de uitbreiding van de EU 
met Kroatië: de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, de Overeenkomst 
tussen het Koninkrijk Noorwegen en de Europese Unie betreffende een financieel mechanisme van 
Noorwegen voor de periode 2009-2014, (…) (COM(2012) 255 final). 

28 Punt 5 van bijlage VII bij Verordening (EU) nr. 1303/2013 (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 320). 

29 Regulation on the implementation of the EEA Grants 2014-2021; Regulation on the implementation 
of the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021. 

30 Alle memoranda van overeenstemming die zijn gesloten voor de huidige financieringsperiode zijn te 
vinden op de website over EER-subsidies: 
https://eeagrants.org/resources?title=&field_resource_type_target_id=185 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10938-2012-INIT/nl/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10938-2012-INIT/nl/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10938-2012-INIT/nl/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10938-2012-INIT/nl/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10938-2012-INIT/nl/pdf
https://eeagrants.org/resources/regulation-implementation-eea-grants-2014-2021
https://eeagrants.org/sites/default/files/resources/NO+FM+Regulation+Final+23+09+2016.pdf
https://eeagrants.org/sites/default/files/resources/NO+FM+Regulation+Final+23+09+2016.pdf
https://eeagrants.org/resources?title=&field_resource_type_target_id=185
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86 De MoU’s voorzien in de kaderbepalingen inzake de respectieve landspecifieke 
toewijzing (met inbegrip van de uitsplitsing van de toewijzing per programma) en in 
structuren voor het beheer en de controle van de middelen. De nationale 
knooppunten die door elke begunstigde staat zijn aangewezen, dragen de algemene 
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de MoU’s. 

87 De verantwoordelijkheid voor het beheer van de subsidies wordt gedeeld door de 
EER-EVA-staten en de begunstigde landen (zie figuur 11). 

Figuur 11 — Beheer van de subsidies van de EER en Noorwegen 

 
Bron: ERK, op basis van het jaarverslag 2015-2016 over de subsidies van de EER en Noorwegen. 
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opmerkingen over het MoU met Slovenië gewezen op manieren om de synergieën en 
de complementariteit van bepaalde programma’s met de Europese structuur- en 
investeringsfondsen te vergroten. De Commissie beval ook aan contact op te nemen 
met de nationale beheersautoriteiten van deze fondsen om overlappingen op 
bepaalde financieringsgebieden te voorkomen. 

Rapportageregelingen 

90 De verantwoordelijkheid voor de rapportage over de subsidies ligt in de eerste 
plaats bij de begunstigde landen. De specifieke regelingen hiervoor zijn vastgesteld in 
de desbetreffende verordeningen (zie paragraaf 85) en omvatten diverse 
rapportagevereisten, zoals jaarlijkse strategische uitvoeringsverslagen, 
programmaverslagen en financiële verslagen, met inbegrip van informatie over de 
vooruitgang bij het bereiken van resultaten. 

91 Voor de lopende financieringsperiode moeten de EER-EVA-staten uiterlijk 
eind 2020 een tussentijdse evaluatie uitvoeren met het oog op de herverdeling van 
niet-vastgelegde beschikbare middelen binnen de toewijzingen aan de afzonderlijke 
begunstigde landen in kwestie31. Wat de financieringsperiode 2009-2014 betreft, 
schatte het FMO dat ongeveer 15 % van de begrotingstoewijzing niet zal worden 
besteed door de begunstigde landen, wat in de praktijk zou leiden tot een verlaging 
van de subsidies van de EER/Noorwegen voor die periode. 

Interne controle en audit 

92 De controleautoriteiten in elke begunstigde staat brengen jaarlijks verslag uit 
over de doeltreffendheid van het beheers- en controlesysteem en over de wettigheid 
en regelmatigheid van de uitgaven die in het kader van de subsidies zijn gedaan. Het 
FMO heeft zijn eigen controlestrategie, die een aanvulling vormt op de zekerheid die 
het van de nationale controleautoriteiten verkrijgt. Uit een verslag32 van het FMO over 
onregelmatigheden in de periode 2009-2014 blijkt dat de meeste van de 
1 010 geconstateerde onregelmatigheden te wijten waren aan fouten, terwijl er 
29 verband hielden met fraude. Op 30 september 2020 waren de projectsubsidies met 
14,6 miljoen EUR verlaagd als gevolg van de vastgestelde onregelmatigheden. 

                                                      
31 Artikel 8 van Protocol 38 quater en de overeenkomstige bepaling in de overeenkomst met 

Noorwegen. 

32 https://eeagrants.org/resources/eea-and-norway-grants-2009-2014-report-fraud-and-irregularities 

https://eeagrants.org/resources/eea-and-norway-grants-2009-2014-report-fraud-and-irregularities
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93 Daarnaast kunnen de accountantscommissie van de EVA (voor EER-subsidies) en 
de Noorse nationale rekenkamer (voor de subsidies van Noorwegen) specifieke 
evaluaties of assurance-opdrachten uitvoeren met betrekking tot de subsidies van de 
EER en Noorwegen. De EU-instellingen hebben geen controle- of auditrechten met 
betrekking tot deze subsidies. 

Bijdrage van Zwitserland voor lidstaten 

94 Net als de EER-EVA-staten betaalt Zwitserland een financiële bijdrage 
rechtstreeks aan EU-lidstaten, die bedoeld is om de economische en sociale 
ongelijkheden in de EU te verkleinen. Deze is gebaseerd op een niet-bindend MoU33 
tussen de EU en de Zwitserse autoriteiten van februari 2006 en de bijbehorende 
addenda. De Zwitserse autoriteiten hebben aangegeven dat Zwitserland de middelen 
autonoom verstrekt, volgens zijn traditie om de democratische transitie in Midden- en 
Oost-Europa te ondersteunen34. Zoals de hoge vertegenwoordiger van de Europese 
Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en vicevoorzitter van de Europese 
Commissie heeft verklaard, is deze bijdrage een legitieme tegenprestatie voor de 
toegang van het land tot de interne markt35. 

95 Sinds 2007 heeft Zwitserland 1,3 miljard Zwitserse frank (ongeveer 1,2 miljard 
EUR) toegekend als zijn eerste bijdrage aan de uitgebreide EU (zie figuur 12). De 
begunstigden van deze bijdrage zijn de 13 EU-lidstaten die sinds 2004 tot de EU zijn 
toegetreden. Net als de subsidies van de EER en Noorwegen worden deze middelen 
niet via de EU-begroting ter beschikking gesteld. Zwitserland beheert deze 
rechtstreeks in samenwerking met de begunstigde landen. 

                                                      
33 Memorandum van overeenstemming tussen de voorzitter van de Raad van de Europese Unie en de 

Zwitserse Bondsraad, 27 februari 2006. 

34 https://www.eda.admin.ch/erweiterungsbeitrag/en/home/the-swiss-contribution/kurzportraet-
erweiterungsbeitrag.html 

35 Parlementaire vragen, Antwoord van hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter Borrell namens de 
Europese Commissie, 17.6.2020. 

https://www.eda.admin.ch/erweiterungsbeitrag/en/home/the-swiss-contribution/kurzportraet-erweiterungsbeitrag.html
https://www.eda.admin.ch/erweiterungsbeitrag/en/home/the-swiss-contribution/kurzportraet-erweiterungsbeitrag.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2020-001019-ASW_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2020-001019-ASW_EN.html
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Figuur 12 — Toewijzing van de bijdrage van Zwitserland vanaf 2007 
(in miljoen EUR) 

NB: De toewijzingen per steungebied zijn gebaseerd op afgeronde projecten. De bedragen in euro in de 
figuur zijn een benadering, aangezien de toewijzingen in Zwitserse franken luiden. 

Bron: ERK, op basis van SDC — SECO: Switzerland’s contribution to the enlarged EU: Results of country 
programmes completed in the EU-12 countries, mei 2020, blz. 4. 
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96 In het MoU tussen de EU en de Zwitserse autoriteiten zijn de algemene 
beginselen voor de bijdrage en de financiële toewijzing ervan vastgesteld. Verdere 
specifieke voorwaarden zijn vastgelegd in de kaderovereenkomsten tussen Zwitserland 
en elk begunstigd land. 

97 In 2018 stelde de Zwitserse Bondsraad het Zwitserse parlement voor deze 
samenwerking in de toekomst voort te zetten in de vorm van een tweede bijdrage en 
hetzelfde bedrag te reserveren als voor de vorige bijdrage. In 2019 herinnerde het 
Europees Parlement eraan dat Zwitserland aanzienlijke voordelen haalt uit de 
deelname aan de interne markt en benadrukte het dat de toekomstige Zwitserse 
bijdrage aan de cohesie in de EU aanzienlijk moet worden verhoogd36. De Raad van de 
EU verklaarde dat de bijdrage evenredig moet zijn met de aanzienlijke voordelen die 
Zwitserland uit de deelname aan de interne markt haalt37. Het Zwitserse parlement 
heeft het voorstel voor een tweede bijdrage goedgekeurd in december 2019, maar 
besloot deze aan een specifieke voorwaarde te koppelen, die voornamelijk betrekking 
heeft op de verlenging van het besluit van de Commissie inzake de gelijkwaardigheid 
van de Zwitserse effectenbeurzen met gereglementeerde EU-markten38. In 
december 2020 waren de besprekingen tussen de twee partijen over een MoU voor de 
tweede bijdrage nog gaande. 

Vaststelling van de hoogte van de bijdragen 

98 De algemene toewijzing van de eerste Zwitserse bijdrage was het resultaat van 
een politiek akkoord tussen de EU en Zwitserland en er werd geen specifieke methode 
gebruikt om deze te berekenen. De toewijzingen per land werden vastgesteld op 
soortgelijke wijze als de verdeelsleutel die wordt gebruikt voor het Cohesiefonds van 
de EU. 

99 Gedurende de totale looptijd van tien jaar werd de uitbetaling van de bijdrage in 
twee fasen georganiseerd: een vastleggingsperiode van vijf jaar waarin Zwitserland en 
de begunstigde landen overeenstemming moeten bereiken over de vraag welke 

                                                      
36 Aanbeveling van het Europees Parlement van 26 maart 2019 aan de Raad, de Commissie en de 

vicevoorzitter van de Commissie / hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid over de institutionele kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en de Zwitserse 
Bondsstaat (2018/2262(INI)), P8_TA(2019)0241, artikel 1, onder o). 

37 Conclusies van de Raad over de betrekkingen van de EU met de Zwitserse Bondsstaat, 
Persmededeling 116/19 van 19.2.2019, punt 11. 

38 https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2020/74/fr; https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2020/75/fr 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0241_NL.html
https://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2019/02/19/council-conclusions-on-eu-relations-with-the-swiss-confederation/
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2020/74/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2020/75/fr
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projecten moeten worden uitgevoerd en op welke manier, en een overlappende 
uitvoeringsperiode van maximaal tien jaar waarin de projecten moeten worden 
uitgevoerd. De twee perioden werden dienovereenkomstig aangepast voor Roemenië 
en Bulgarije, die in 2007 tot de EU zijn toegetreden (uitvoering tot 2019), en Kroatië, 
dat in 2013 tot de EU is toegetreden (uitvoering tot 2024)39. 

100 Van de middelen die waren toegewezen aan de twaalf lidstaten (EU-12) waar 
de uitvoering in 2017 en 2019 was voltooid, was 92 % opgebruikt in december 2020, 
terwijl de projecten in Kroatië nog liepen. 

Beheer van de bijdragen 

101 De Zwitserse bijdrage wordt beheerd door Zwitserland in samenwerking met 
de begunstigde landen, waarbij de Zwitserse autoriteiten de projecten en 
programma’s goedkeuren en de begunstigde landen verantwoordelijk zijn voor de 
identificatie, uitvoering, interne controle en audit van de projecten. Beide partijen 
moeten samenwerken om overlappingen met projecten die in het kader van het EU-
cohesiebeleid worden gefinancierd, te voorkomen40. 

102 De Commissie (DG REGIO) is verantwoordelijk voor de beoordeling van de 
verenigbaarheid van de voorgestelde projecten en programma’s met de doelstellingen 
van de EU, zoals die van het cohesiebeleid41. Zij heeft een algemene screening van de 
projecten en programma’s uitgevoerd op basis van een door Zwitserland verstrekte 
lijst. 

103 Figuur 13 illustreert de organisatiestructuur die is opgezet om de uitvoering 
van de bijdrage en de belangrijkste processen ervan te beheren. Om zijn 
beheerskosten te dekken, kan Zwitserland 5 % van zijn totale bijdrage behouden. 

                                                      
39 Zie voor meer informatie: SDC – SECO, Evaluation Report on the Swiss Contribution 2015, Key points 

in brief, maart 2016; Zwitserse federale rekenkamer (SFAO), Switzerland’s enlargement contribution 
– does the division of tasks with EU partner countries allow efficient implementation?, 
controleverslag van 20.3.2015. 

40 Artikel 6 van de kaderovereenkomsten met begunstigde landen. 

41 Artikel 5 van het memorandum van overeenstemming. 
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Figuur 13 — Beheer van de bijdrage van Zwitserland 

 
Bron: ERK, op basis van SFAO, Switzerland’s enlargement contributions – does the division of tasks with 

EU partner countries allow efficient implementation?, controleverslag van 20.3.2015, blz. 27. 
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Rapportageregelingen 

104 De verantwoordelijkheid voor monitoring en toezicht ligt bij de nationale 
autoriteiten in de begunstigde landen, hoewel de gedecentraliseerde Zwitserse 
bijdragebureaus namens Zwitserland deelnemen aan de monitoring van de uitvoering 
ter plaatse. 

105 Zwitserland publiceert regelmatig jaarlijkse verslagen over de op 
programmaniveau behaalde resultaten, naast de landverslagen die op nationaal niveau 
worden opgesteld. Aan het einde van de uitvoeringsperiode van tien jaar voor de 
EU-10 in 2017, alsook voor de EU-12 in 2020, publiceerde Zwitserland verslagen over 
de algemene resultaten die in de begunstigde landen werden behaald. 

Interne controle en audit 

106 Zwitserland heeft de meeste verantwoordelijkheden op het gebied van interne 
controle en audit gedelegeerd aan de nationale autoriteiten in de begunstigde landen. 
Uiterlijk aan het einde van elk project moest een financiële audit worden uitgevoerd42. 
Zwitserland heeft het recht behouden om alle activiteiten en procedures in verband 
met de uitvoering van de met de bijdrage gefinancierde projecten te bezoeken, te 
monitoren, te evalueren, te controleren en te beoordelen43. Net als bij de subsidies 
van de EER en Noorwegen die rechtstreeks aan lidstaten worden betaald, hebben de 
EU-instellingen geen controle- of auditrechten met betrekking tot deze bijdrage. 

107 De Zwitserse bijdrage is onderworpen aan verschillende controles van de 
Zwitserse federale rekenkamer (Swiss Federal Audit Office — SFAO) en aan controles 
van de hoge controle-instanties van de begunstigde landen, alsook aan gezamenlijke 
controles44. Bij de controles van de afgelopen jaren kwamen enkele ondoelmatigheden 
bij het gebruik van middelen aan het licht. Er werd bijvoorbeeld opgemerkt dat: 

o er meer tijd en personeel nodig was door de complexe meerlagige 
organisatiestructuur; 

                                                      
42 Bijlage II bij de kaderovereenkomsten. 

43 Artikel 6, lid 5, van de kaderovereenkomsten. 

44 Zie bijvoorbeeld: 
– SFAO, Switzerland’s enlargement contributions – does the division of tasks with EU partner 

countries allow efficient implementation?, controleverslag van 20.3.2015; 
– SFAO/HCI van Tsjechië, Joint report: Funds earmarked for the implementation of the Swiss-Czech 

Cooperation Programme (SCCP) to reduce economic and social disparities within the enlarged 
European Union, controleverslag van april 2015. 
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o de procedures voor de selectie van projecten veel tijd in beslag nemen, wat 
onzekerheid en hoge administratieve en financiële lasten met zich meebrengt. 
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Slotopmerkingen en uitdagingen 
108 In dit deel worden slotopmerkingen over onze analyse gepresenteerd en wordt 
gewezen op enkele belangrijke uitdagingen bij het beheer van bijdragen van derde 
landen die wij tijdens onze analysewerkzaamheden hebben vastgesteld. We hebben 
deze met de verantwoordelijke diensten van de Commissie besproken en waar nodig 
verwijzingen naar hun standpunten opgenomen. 

109 De bijdragen van derde landen vertegenwoordigen momenteel ongeveer 1 % 
van de ontvangsten van de EU-begroting. De betrokkenheid van derde landen bij EU-
programma’s kan ook tot belangrijke samenwerkingen leiden op gebieden die van 
strategisch belang zijn voor de EU (bijv. ruimtevaart of onderzoek en ontwikkeling). 
Bovendien zijn bijdragen van derde landen belangrijke bronnen van rechtstreekse 
financiering voor sommige lidstaten en zijn deze bedoeld als aanvulling op het 
cohesiebeleid van de EU (zie de paragrafen 01, 02 en 28). 

110 In de meeste formules voor het berekenen van de bijdragen aan EU-
programma’s en -activiteiten wordt een evenredigheidsfactor toegepast op basis van 
de verhouding tussen het bbp van het derde land en het bbp van de EU (zie de 
paragrafen 30-39). Indien de huidige formules van toepassing blijven, zal de 
terugtrekking van het VK uit de EU bijgevolg tot een toename van de 
evenredigheidsfactoren leiden, omdat het bbp van de EU (de noemer in de formule) 
kleiner zal zijn zonder het VK. Tegelijkertijd zal het VK als derde land deelnemen aan 
een aantal van de toekomstige EU-programma’s en -activiteiten en zal het derhalve 
bijdragen leveren in dat verband. De handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen 
de EU en het VK, die sinds 1 januari 2021 voorlopig van toepassing is, voorziet in de 
deelname van het VK aan meerdere EU-programma’s. Deze ontwikkelingen zullen 
leiden tot een algehele stijging van de bijdragen van derde landen. 

111 Bij het opzetten van het kader voor de toekomstige deelname van derde 
landen aan EU-programma’s en -activiteiten kan de Commissie te maken krijgen met 
nieuwe uitdagingen als gevolg van de terugtrekking van het VK uit de EU: 

o vaststellen van de regels en beginselen voor de mogelijke toekomstige deelname 
van het VK aan bijkomende EU-programma’s en -activiteiten; 

o onderhandelen over nieuwe deelnameovereenkomsten met de andere derde 
landen, die mogelijk naar manieren zullen zoeken om de impact af te zwakken 
van de hogere bijdragen die zij mogelijk zullen moeten betalen als gevolg van de 
toepassing van herziene evenredigheidsfactoren (zonder het bbp van het VK). In 
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het specifieke geval van kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten is 
de deelname aan EU-programma’s een leermiddel dat hen voorbereidt op een 
toekomstig lidmaatschap, waardoor mogelijk een specifieke aanpak nodig is bij de 
onderhandelingen over de hoogte van de bijdragen die deze landen zullen 
betalen. 

112 Het beheer van de bijdragen van derde landen aan de EU gebeurt op 
gedecentraliseerde wijze, verdeeld over de DG’s en agentschappen van de Commissie 
die verantwoordelijk zijn voor de EU-programma’s en -activiteiten waaraan de 
bijdragen worden toegewezen. De enige uitzondering hierop zijn de bijdragen van de 
EER-EVA-staten (IJsland, Liechtenstein en Noorwegen), die voor alle programma’s op 
gecentraliseerde wijze worden beheerd door DG BUDG (zie de paragrafen 04 en 29). 
Dit laatste is een complex proces dat betrekking heeft op tal van EU-programma’s en -
activiteiten waaraan een of meer EER-EVA-staten deelnemen, verschillende 
berekeningsmethoden (voor de bijdragen aan de operationele uitgaven en het 
openbaar bestuur van de EU) en aanpassingen als gevolg van verschillen tussen de 
begrote en werkelijke uitgaven (zie de paragrafen 66-73). 

113 Er is geen uniforme automatische formule voor de vaststelling van de 
bijdragen aan de begrotingen van de EU en de agentschappen, noch zijn er 
gestandaardiseerde methoden voor de aanpassing ervan. Het definitieve bedrag van 
de bijdrage wordt in de meeste gevallen overeengekomen na onderhandelingen met 
het derde land, die gebaseerd zijn op tal van factoren, waaronder politieke belangen 
en een beoordeling van de deelname van het land aan het programma of de activiteit 
in kwestie. Dit resulteert in een divers systeem van regelingen voor de vaststelling 
van de bijdragen (zie de paragrafen 32-39). 

114 Gedecentraliseerd beheer maakt het weliswaar mogelijk een meer op maat 
gesneden aanpak te hanteren, afhankelijk van het EU-programma en het derde land in 
kwestie, maar het wordt voor de Commissie en de EU-agentschappen ook moeilijker 
om de consistentie tussen soortgelijke gevallen te waarborgen en voor efficiëntie bij 
de berekening en inning van de bijdragen te zorgen. De uitdaging bestaat erin het 
juiste evenwicht te vinden tussen de consistentie van procedures en de efficiëntie bij 
de benadering ten aanzien van bijdragen van derde landen, enerzijds, en de 
mogelijkheid om rekening te houden met de specifieke omstandigheden van 
programma’s en landen, anderzijds. 

115 Voor het volgende meerjarig financieel kader streeft de Commissie naar meer 
consistentie. Bijgevolg heeft zij overeenstemming bereikt over horizontale 
richtsnoeren inzake bijdragen van derde landen aan programma’s van de Unie, die 
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enkele basisparameters bestrijken. De Commissie heeft benadrukt dat de nieuwe 
richtsnoeren alleen kunnen worden toegepast op nieuwe internationale 
overeenkomsten en derhalve niet van toepassing zullen zijn op bijdragen in het kader 
van de bestaande EER-Overeenkomst of overeenkomsten in verband met het 
Schengenacquis. 

116 De Commissie publiceert regelmatig algemene informatie over de bijdragen 
van derde landen aan de EU-begroting, alsook bepaalde landspecifieke gegevens over 
de terugbetaling van bijdragen uit IPA II. Zij heeft een gedetailleerd overzicht van de 
bijdragen aan de EU-begroting verstrekt op vraag van leden van het Europees 
Parlement in 2017. Een gedetailleerde uitsplitsing van de bijdragen van elk derde 
land aan elk EU-programma of elke EU-activiteit wordt echter niet op gezette tijden 
gepresenteerd en er is geen overzicht van alle financiële steun van de EU voor de 
terugbetaling van deze bijdragen (zie de paragrafen 27 en 44-46). 

117 Aangezien de transparantie en verantwoording moet worden bevorderd ten 
behoeve van geïnteresseerde burgers en de begrotingsautoriteiten, is het voor de 
Commissie een uitdaging om op gezette tijden een gedetailleerd overzicht van de 
bijdragen van derde landen aan de EU-begroting te presenteren. 

118 De bijdragen van de EVA-staten die rechtstreeks aan EU-lidstaten worden 
verstrekt (subsidies van Noorwegen/de EER en de bijdrage van Zwitserland aan de 
uitgebreide EU) maken deel uit van de algemene overeenkomst tussen de EU en de 
EVA-staten inzake de toegang van deze landen tot de interne markt van de EU. Deze 
bijdragen kunnen worden beschouwd als een tegenprestatie voor de deelname aan de 
interne markt van de EU. Bij de desbetreffende onderhandelingen wordt weliswaar tot 
op zekere hoogte rekening gehouden met de voordelen die de EVA-staten van hun 
deelname aan de interne markt hebben, maar de hoogte van de totale bijdragen is het 
resultaat van een politiek akkoord en er is geen specifieke methode voor de 
berekening ervan (zie de paragrafen 79, 84, 94 en 98). Het kan moeilijk zijn om 
verfijnde gegevens te verkrijgen en te gebruiken om een beoordeling te maken van de 
voordelen die de EVA-staten uit hun deelname aan de interne markt halen, maar het 
kan nuttig zijn als leidraad voor onderhandelingen. De uitdaging voor de EU bestaat 
erin, de voordelen van de interne markt te gebruiken als hefboom voor de financiële 
bijdragen in toekomstige onderhandelingen met deze landen. 

119 Wat betreft de uitvoering van de bijdragen die buiten de EU-begroting om 
rechtstreeks aan lidstaten worden verstrekt, bestaan er twee afzonderlijke 
wetgevingskaders en regelingen inzake beheer, rapportage, interne controle en audit 
(subsidies van Noorwegen/de EER en de bijdrage van Zwitserland aan de uitgebreide 
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EU). Deze bijdragen zijn bedoeld als aanvulling op het cohesiebeleid van de EU, dat 
gebaseerd is op een derde, andere reeks voorschriften en procedures. In sommige 
lidstaten bestaan er dus drie verschillende beheersregelingen om soortgelijke 
beleidsdoelstellingen aan te pakken (zie de paragrafen 78-107). 

120 De Commissie heeft op strategisch niveau een screening uitgevoerd om na te 
gaan of de acties die met deze bijdragen moeten worden ondersteund buiten de EU-
begroting om, verenigbaar zijn met de doelstellingen van de EU. Ondanks de 
koppeling aan het cohesiebeleid zijn de EU-instellingen echter niet rechtstreeks 
betrokken bij het toezicht op deze bijdragen (zie de paragrafen 89, 93, 102 en 106). 

121 De grootste uitdaging voor het complexe naast elkaar bestaan van drie 
beheersregelingen bestaat erin de behoefte aan doeltreffende coördinatie aan te 
pakken, de complementariteit te maximaliseren en het risico op dubbele financiering 
van acties te beperken. 

Deze analyse werd door kamer V onder leiding van de heer Tony Murphy, lid van de 
Rekenkamer, te Luxemburg vastgesteld op 23 maart 2021. 

 Voor de Rekenkamer 

 

 Klaus-Heiner Lehne 
 President 
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Bijlagen 

Bijlage I — Gewone juridische procedure voor de vaststelling 
van internationale overeenkomsten 

Bron: ERK, op basis van artikel 218 VWEU. 
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Bijlage II — Overzicht van de bijdragen van derde landen aan de EU-begroting in de periode 2014-2019 
(in EUR) 

 

DG/instell
ing

Programma/land Albanië Montenegro
Noord-

Macedonië
Servië Turkije

Bosnië en 
Herzegovina

Kosovo* Zwitserland IJsland Liechtenstein Noorwegen

BUDG EER-bijdragen 84 311 292 10 338 370 2 107 264 274
RTD Horizon 2020 6 619 405 7 467 503 14 526 266 75 103 583 359 821 505 9 439 158 1 757 373 350
EAC Erasmus+ 540 000 300 000 34 250 000 8 925 000 798 000 000 690 000 100 000
EAC Creatief Europa 805 000 325 000 570 000 2 100 000 5 130 000 1 230 000 70 000
EAC Europees Solidariteitskorps 100 000 7 300 000
HOME Visuminformatiesysteem (VIS) 2 498 529 70 725 32 058 1 605 426
HOME Schengeninformatiesysteem (SIS II) 2 174 988 58 999 29 360 1 463 963
HOME Eurodac 27 897 263 272 19 125
HOME Fonds voor interne veiligheid (ISF) 97 741 841 2 539 436 888 919 67 654 787
HOME 113 149 3 171 1 004 72 028
Raad 4 023 385 59 697 36 769 3 050 094
HOME Europa voor de burger 100 000 90 000 90 000 330 000 60 000 30 000
HOME Hoofdstuk over drugs 12 000 12 000

GROW
Wereldwijde 
satellietnavigatiesystemen van de EU 299 091 663

GROW Cosme 1 409 122 479 634 1 156 848 3 143 332 59 097 678 1 314 408 257 592
ESTAT Samenwerking op het gebied van 25 472 386
ENV Europees Milieuagentschap 18 762 000 7 769 542
TAXUD Douane 2020 345 000 285 000 915 000 1 155 000 1 410 000 225 000
TAXUD Fiscalis 2020 175 000 150 000 255 000 400 000 675 000 175 000
TAXUD CCN/CSI 578 053 592 553
TAXUD Samenwerking op het gebied van btw 40 000

EMPL
Programma voor werkgelegenheid en 
sociale innovatie (EaSI) 400 000 400 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

ECHO
Mechanisme voor civiele 
bescherming 82 236 199 428 778 752 750 000

JUST Programma “Justitie” 111 908 27 085
JUST Rechten, gelijkheid en burgerschap 227 570
JUST Bureau voor de grondrechten 386 250 228 000
SANTE Gezondheidsprogramma 500 860 164 829
DIGIT ISA2-programma 10 373

Totalen per land 10 517 435 9 628 831 53 448 792 93 892 097 1 251 946 183 13 298 395 457 592 2 196 864 781 87 043 582 11 326 752 2 181 762 249

Kandidaat-lidstaten Potentiële kandidaat-lidstaten Europese Vrijhandelsassociatie (EVA)

Administratieve kosten voor 
Schengen
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NB: De tabel is gebaseerd op de rechten voor de betrokken jaren. De bijdrage van Zwitserland aan Horizon 2020 omvat ook de bijdragen aan het Euratom-programma voor 

onderzoek en opleiding en aan de activiteiten in verband met ITER. De bijdrage van Oekraïne aan Horizon 2020 omvat ook de bijdrage aan het Euratom-programma 
voor onderzoek en opleiding. Voor het SIS, het VIS en Eurodac int het agentschap eu-LISA rechtstreeks aanvullende bijdragen van de met de Schengenruimte 
geassocieerde landen (zie ook figuur 6). 

Bron: ERK, op basis van boekhoudkundige gegevens van de Commissie en de Raad. 

Overige
DG/instell
ing

Programma/land Armenië Georgië Israël Moldavië Tunesië Oekraïne Faeröer Totalen per programma

BUDG EER-bijdragen 2 201 913 936
RTD Horizon 2020 6 307 155 5 855 463 1 026 077 572 6 107 880 5 285 012 27 380 093 9 454 305 3 316 818 250
EAC Erasmus+ 842 805 000
EAC Creatief Europa 104 000 370 000 220 000 243 001 1 030 002 12 197 003
EAC Europees Solidariteitskorps 7 400 000
HOME Visuminformatiesysteem (VIS) 4 206 737
HOME Schengeninformatiesysteem (SIS II) 3 727 309
HOME Eurodac 47 557
HOME Fonds voor interne veiligheid (ISF) 168 824 983
HOME 189 351
Raad 7 169 945
HOME Europa voor de burger 700 000
HOME Hoofdstuk over drugs 24 000

GROW
Wereldwijde 
satellietnavigatiesystemen van de EU 299 091 663

GROW Cosme 325 978 311 918 2 532 126 70 028 636
ESTAT Samenwerking op het gebied van 25 472 386
ENV Europees Milieuagentschap 26 531 542
TAXUD Douane 2020 4 335 000
TAXUD Fiscalis 2020 1 830 000
TAXUD CCN/CSI 1 170 606
TAXUD Samenwerking op het gebied van de 40 000

EMPL
Programma voor werkgelegenheid en 
sociale innovatie (EaSI) 3 800 000

ECHO
Mechanisme voor civiele 
bescherming 1 810 416

JUST Programma “Justitie” 138 993
JUST Rechten, gelijkheid en burgerschap 227 570
JUST Bureau voor de grondrechten 614 250
SANTE Gezondheidsprogramma 94 648 760 337
DIGIT ISA2-programma 10 373

Totalen per land 6 737 133 6 225 463 1 026 077 572 6 734 446 5 528 013 30 942 221 9 454 305 7 001 885 843

Europees nabuurschapsbeleid

Administratieve kosten voor 
Schengen
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Bijlage III — Gedetailleerde uitsplitsing van de EER-bijdragen in 2019 (in EUR) 

NB:   Erasmus+ omvat de bijdragen aan de externe financieringsinstrumenten van de EU (ENI, IPA II, enz.), die dan ook op dit programma zijn toegespitst. 
Het bedrag voor de CEF omvat de bijdrage van 18 637 EUR van CEF-Vervoer aan het Uitvoerend Agentschap innovatie en netwerken (INEA). 
Het bedrag voor het Europees Solidariteitskorps omvat de bijdrage voor deze actie uit het LIFE-subprogramma voor het milieu en klimaatactie (2 100 EUR). 

Bron: ERK, op basis van documenten van de Commissie (EER-bijlage bij de EU-begroting). De toewijzing van begrotingsonderdelen aan programma’s en acties is gebaseerd 
op de programmacodes die de Commissie gebruikt. 

Programma/EER-land IJsland Liechtenstein Noorwegen
Totalen per 
programma

Horizon 2020 14 212 734 236 011 457 250 224 191
Erasmus+ 3 827 116 1 011 452 63 502 794 68 341 362
Wereldwijde satellietnavigatiesystemen van de EU 20 675 200 20 675 200
Copernicus 814 348 13 522 772 14 337 120
Gedecentraliseerde agentschappen 579 900 125 467 10 354 417 11 059 784
Creatief Europa 263 311 4 372 453 4 635 764
Connecting Europe Facility (CEF) 206 034 276 3 421 311 3 627 621
Programma voor werkgelegenheid en sociale 161 984 1 759 936 1 921 920
Andere acties en programma’s 101 316 18 476 1 681 528 1 801 320
Mechanisme voor civiele bescherming 99 814 1 610 982 1 710 796
Administratieve uitgaven 79 202 13 216 1 450 554 1 542 972
Gezondheidsprogramma 81 178 1 348 012 1 429 190
Cosme 307 329 307 329
Op grond van de prerogatieven van de Commissie gefin 44 247 11 694 734 189 790 130
Proefprojecten en voorbereidende acties 649 600 649 600
Consumentenprogramma 31 914 529 956 561 870
Europees Solidariteitskorps 169 471 169 471
Rechten, gelijkheid en burgerschap 81 938 12 772 94 710
Voltooiing van programma’s uit eerdere meerjarige 
financiële kaders

666 471 176 139 11 058 650 11 901 259

Totalen per land 21 728 309 1 369 490 372 683 810 395 781 609
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Bijlage IV — Glossarium van EU-programma’s en -activiteiten waarvoor derde landen bijdragen leveren 

Programma Omschrijving Leidend 
DG 

Begroting 2014-2020 
(in miljard EUR) 

Horizon 2020 

Het EU-kaderprogramma voor onderzoek en innovatie Horizon 2020 is een gemeenschappelijk strategisch kader voor de 
financiering door de Unie van onderzoek en innovatie van topkwaliteit. RTD 77,0 

Euratom-programma voor 
onderzoek en opleiding 

Het Euratom-programma voor onderzoek en opleiding vormt een aanvulling op Horizon 2020 en is gericht op onderzoek en 
opleiding op het gebied van kernenergie, met de nadruk op de voortdurende verbetering van de nucleaire veiligheid, beveiliging 
en stralingsbescherming. 

RTD 2,1 

Internationale thermonucleaire 
experimentele reactor (ITER) 

ITER is een grootschalig internationaal project voor de bouw van ’s werelds grootste installatie voor magneetfusie om de 
haalbaarheid van fusie aan te tonen op basis van hetzelfde beginsel waarmee onze zon en sterren energie opwekken. De EU is 
een van de belangrijkste partners van het project. 

RTD/ENER 2,7 

Connecting Europe Facility (CEF) 

De CEF is een EU-financieringsinstrument voor gerichte infrastructuurinvesteringen op Europees niveau. Hiermee wordt de 
ontwikkeling van trans-Europese netwerken op het gebied van vervoer, energie en digitale diensten ondersteund. MOVE 30,4 

Erasmus+ 

Erasmus+ is het EU-programma ter ondersteuning van onderwijs, opleiding, jongeren en sport in Europa. Het biedt 
mogelijkheden voor mobiliteit en samenwerking in deze sectoren. EAC 14,7 

Creatief Europa Creatief Europa is het EU-kaderprogramma waarmee de culturele en audiovisuele sectoren worden ondersteund. EAC 1,5 

Europees Solidariteitskorps 

Het Europees Solidariteitskorps biedt jongeren de kans vrijwilligerswerk te doen of mee te werken aan projecten in eigen land of 
in het buitenland ten dienste van gemeenschappen en mensen in heel Europa. EAC 0,4 

Wereldwijde 
satellietnavigatiesystemen  
van de EU (GNSS) 
Galileo en Egnos 

Galileo is het GNSS van de EU dat nauwkeurige informatie over plaatsbepaling en timing verschaft. Galileo is een programma dat 
onder civiele controle staat en de gegevens ervan kunnen worden gebruikt voor een breed scala aan toepassingen. GROW 

6,3 
Het Europees overlaysysteem voor geostationaire navigatie (Egnos) is het regionale satellietgebaseerde augmentatiesysteem van 
de EU dat wordt gebruikt om de prestaties van GNSS zoals Galileo te verbeteren. GROW 

Copernicus 

Copernicus is het aardobservatieprogramma van de EU in het kader waarvan onze planeet en haar omgeving wordt 
geobserveerd. Het biedt informatiediensten op basis van aardobservatie via satelliet en niet-ruimtegegevens. GROW 3,8 

Programma voor het 
concurrentievermogen van 
ondernemingen en kleine en 
middelgrote ondernemingen 
(Cosme) 

Cosme is het programma voor het concurrentievermogen van ondernemingen en kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s). 
Het heeft tot doel de toegang tot financiering te vergemakkelijken en de internationalisering, het concurrentievermogen en de 
ondernemingscultuur te ondersteunen. 

GROW 2,3 

Fonds voor interne veiligheid (ISF) 

Het ISF werd opgericht ter bevordering van de uitvoering van de strategie voor interne veiligheid, de samenwerking op het 
gebied van rechtshandhaving en het beheer van de buitengrenzen van de Unie. HOME 3,8 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/euratom
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/euratom
https://ec.europa.eu/energy/topics/technology-and-innovation/fusion-energy-and-iter_en
https://ec.europa.eu/energy/topics/technology-and-innovation/fusion-energy-and-iter_en
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/
https://europa.eu/youth/solidarity_nl
https://ec.europa.eu/growth/sectors/space/galileo_nl
https://ec.europa.eu/growth/sectors/space/egnos_nl
http://www.copernicus.eu/
https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_nl
https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_nl
https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_nl
https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_nl
https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_nl
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties_en
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Programma Omschrijving Leidend 
DG 

Begroting 2014-2020 
(in miljard EUR) 

Europa voor de burger 

Het doel van het programma Europa voor de burger is bij te dragen tot het inzicht van de burgers in de EU, haar geschiedenis en 
haar diversiteit, en de democratische participatie van burgers op EU-niveau te stimuleren. HOME/JUST 0,2 

Samenwerking op het gebied van 
statistiek 

De samenwerking op het gebied van statistiek zorgt ervoor dat er coherente en vergelijkbare statistische informatie op alle 
gebieden van wederzijds belang wordt opgesteld en verspreid. ESTAT 0,5 

Douane 2020 

Douane 2020 is een samenwerkingsprogramma van de EU dat nationale douanediensten in staat stelt informatie en 
deskundigheid te genereren en uit te wisselen. Het maakt het mogelijk om trans-Europese IT-systemen gezamenlijk te 
ontwikkelen en te exploiteren. 

TAXUD 0,5 

Fiscalis 2020 

Fiscalis 2020 is een samenwerkingsprogramma van de EU dat nationale belastingdiensten in staat stelt informatie en 
deskundigheid te genereren en uit te wisselen. Het maakt het mogelijk om trans-Europese IT-systemen gezamenlijk te 
ontwikkelen en te exploiteren. 

TAXUD 0,2 

Programma voor 
werkgelegenheid en sociale 
innovatie (EaSI) 

In het kader van het EaSI-programma wordt een hoog niveau van hoogwaardige en duurzame werkgelegenheid bevorderd, 
adequate sociale bescherming gewaarborgd, sociale uitsluiting en armoede bestreden en de werkomstandigheden verbeterd. EMPL 0,9 

Mechanisme voor civiele 
bescherming 

De algemene doelstelling van het EU-mechanisme voor civiele bescherming bestaat erin de samenwerking op het gebied van 
civiele bescherming te versterken om de preventie, paraatheid en respons ten aanzien van rampen te verbeteren. ECHO 0,6 

Consumentenprogramma 

Het consumentenprogramma is een financieringsprogramma dat is opgezet om de groei en het concurrentievermogen binnen de 
EU te ondersteunen. De algemene doelstelling van het programma bestaat erin een hoog niveau van consumentenbescherming 
te waarborgen. 

JUST 0,2 

Programma “Rechten, gelijkheid 
en burgerschap” 

Met het programma “Rechten, gelijkheid en burgerschap” wordt bijgedragen tot de verdere ontwikkeling van een gebied waarop 
gelijkheid en de rechten van personen worden bevorderd en beschermd en doeltreffend worden toegepast. JUST 0,4 

Programma “Justitie” en 
hoofdstuk over drugs 

Het programma “Justitie” is opgezet om ervoor te zorgen dat het EU-recht volledig en consequent wordt toegepast. Hiermee 
wordt de justitiële samenwerking in zowel burgerlijke als strafzaken bevorderd. In het kader van het programma worden ook 
maatregelen van de EU op het gebied van drugsbestrijding ondersteund. 

JUST/HOME 0,4 

Gezondheidsprogramma 

In het EU-gezondheidsprogramma wordt de strategie voor een goede gezondheid en gezondheidszorg uiteengezet. Het is een 
financieringsinstrument waarmee de samenwerking tussen de EU-landen wordt bevorderd en EU-activiteiten op 
gezondheidsgebied worden ondersteund en ontwikkeld. 

SANTE 0,4 

ISA²-programma 

Met het ISA²-programma wordt ondersteuning geboden aan de ontwikkeling van digitale oplossingen die overheidsdiensten, 
bedrijven en burgers in staat stellen te profiteren van interoperabele, grensoverschrijdende en sectoroverschrijdende 
overheidsdiensten. 

DIGIT 0,1 

 

https://www.eacea.ec.europa.eu/grants/2014-2020/europe-citizens_en
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/WDN-20180924-1
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/WDN-20180924-1
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-cooperation-programmes/customs-2020-programme_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/fiscalis-programme_en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=nl
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=nl
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=nl
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en
https://ec.europa.eu/chafea/consumers/index_en.htm
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/rec
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/rec
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/just
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/just
https://ec.europa.eu/chafea/health/programme/index_en.htm
https://ec.europa.eu/isa2/
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Andere activiteiten Omschrijving 
Leidend 

DG/leidende 
instelling 

Schengeninformatiesysteem (SIS II) 

Het Schengeninformatiesysteem is het meest gebruikte en grootste systeem voor het uitwisselen van informatie voor veiligheid 
en grensbeheer in Europa. Het maakt informatie-uitwisseling tussen nationale grenscontrole-, politie-, douane- en 
immigratieautoriteiten mogelijk en zorgt ervoor dat het vrije verkeer van personen binnen de EU in een veilige omgeving kan 
plaatsvinden. 

eu-LISA/HOME 

Visuminformatiesysteem (VIS) 

Het VIS stelt Schengenlanden in staat om gegevens over visa uit te wisselen. Het systeem verwerkt gegevens en besluiten met 
betrekking tot aanvragen voor visa voor kort verblijf om het Schengengebied te bezoeken of erdoor te reizen. eu-LISA/HOME 

Eurodac 

Eurodac is de Europese databank voor vingerafdrukken van asielzoekers, die als hulpmiddel wordt gebruikt bij de verwerking 
van Europese asielaanvragen. Het is een gecentraliseerde databank waarin gedigitaliseerde vingerafdrukken worden verzameld 
en verwerkt. 

eu-LISA/HOME 

Administratieve kosten voor Schengen 
De administratieve kosten voor Schengen dekken de kosten in verband met het Schengensecretariaat dat wordt verzorgd door 
de Raad en de werking van de comités die de Commissie bijstaan bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het 
Schengenacquis. 

HOME/Raad 

CCN/CSI 
Het gemeenschappelijke communicatienetwerk met gemeenschappelijke systeeminterface (CCN/CSI) is het 
communicatiemiddel tussen de IT-systemen van DG TAXUD en die van de betrokken overheidsdiensten van de deelnemende 
landen. 

TAXUD 

Samenwerking op het gebied van de 
belasting over de toegevoegde waarde 
(btw) 

De activiteiten op het gebied van de btw betreffen administratieve samenwerking, fraudebestrijding en invordering van 
schuldvorderingen. TAXUD 

Op grond van de prerogatieven van de 
Commissie gefinancierde acties 

Taken die voortvloeien uit de prerogatieven van de Commissie op institutioneel vlak of die worden uitgevoerd in het kader van 
proefprojecten en voorbereidende acties, zoals bepaald in artikel 58, lid 2, van het Financieel Reglement. De voor deze acties 
begrote middelen mogen zonder basishandeling worden besteed, voor zover de acties onder de bevoegdheid van de EU vallen. 

meerdere DG’s 

Proefprojecten en voorbereidende acties 

NB: De begrotingscijfers worden gepresenteerd in historische waarden, op basis van de oprichtingsverordeningen van elk programma. 

Bron: ERK, op basis van: 
o Artikel 16 van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 

(PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884); 
o Verordeningen tot oprichting van elk programma/tot instelling van elke activiteit; 
o Europese Commissie: Programmes’ Performance Overview - EU budget 2014-2020, Europese Unie, 2019; 
o Europa-website. 

https://www.eulisa.europa.eu/Activities/Large-Scale-It-Systems/Sis-Ii
https://www.eulisa.europa.eu/Activities/Large-Scale-It-Systems/Vis
https://www.eulisa.europa.eu/Activities/Large-Scale-It-Systems/Eurodac
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ppo_june4_oib_printing_0.pdf
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Bijlage V — Aanbevolen literatuur 
Deze bijlage bevat een selectie van aanbevolen literatuur die relevant is voor het 
onderwerp van de analyse. Het doel ervan is niet om een uitputtende lijst van 
literatuur te verstrekken, maar eerder om suggesties te doen voor verdere 
onderzoeksrichtingen aan geïnteresseerde lezers. 

Boeken, studies, artikelen, briefingdocumenten 
Buitenlands beleid van de EU 

FALKNER, R. – ANHEIER, H. (red.), “Europe and the world: Rethinking Europe’s external 
relations in an age of global turmoil”, International Politics, 54(4), juli 2017. 

KEUKELEIRE, S. – DELREUX, T., The Foreign Policy of the European Union, 2e ed. 
Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014. 

EU-begroting 

BECKER, S. – BAUER, M. – DE FEO, A. (red.), The New Politics of the European Union 
Budget, Baden-Baden: Nomos, 2017. 

DEGRON, R., The New European Budgetary Order, Brussel: Bruylant, 2018. 

MATHIS, A., Assigned Revenue in the European Union Budget, Europees Parlement, 
Beleidsondersteunende afdeling Begrotingszaken, PE 603.795, september 2017. 

MATHIS, A., “Other Revenue” In The European Union Budget, Europees Parlement, 
Beleidsondersteunende afdeling Begrotingszaken, PE 603.810, november 2017. 

Bijdragen van derde landen 

ALMÅS, H. et al. (EVA-secretariaat), “Guide to EU Programmes - New and Updated 
Edition 2010”, EFTA Bulletin, nr. 1, december 2010. 

BRUEGEL België, Review of EU-Third Country Cooperation on Policies Falling within the 
ITRE Domain in Relation to Brexit, Studie voor de ITRE-commissie, Europees Parlement, 
DG Intern beleid, Beleidsondersteunende afdeling Economische Zaken, 
Wetenschapsbeleid en Levenskwaliteit, PE 602.057, 2017. 

DAMEN, M., Balancing Integration and Autonomy: How EFTA countries reconcile EU-
approximation and independence, Europees Parlement, Beleidsondersteunende 
afdeling Externe Betrekkingen, PE 639.315, februari 2020. 

ARNESEN, F. et al., Agreement on the European Economic Area: A Commentary, 
Nomos/Hart, 2018. 

https://link.springer.com/journal/41311/54/4/page/1
https://link.springer.com/journal/41311/54/4/page/1
https://link.springer.com/journal/41311/54/4/page/1
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603795/IPOL_BRI(2017)603795_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603810/IPOL_BRI(2017)603810_EN.pdf
https://www.efta.int/sites/default/files/publications/bulletins/bulletin-programmes-2010.pdf
https://www.efta.int/sites/default/files/publications/bulletins/bulletin-programmes-2010.pdf
https://www.bruegel.org/wp-content/uploads/2017/07/IPOL_STU2017602057_EN.pdf
https://www.bruegel.org/wp-content/uploads/2017/07/IPOL_STU2017602057_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EXPO_STU(2020)639315
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EXPO_STU(2020)639315
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EXPO_STU(2020)639315
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GRØNNINGSÆTER, T. – LEIFSSON, A. – BONDESEN, P. (EVA-secretariaat), “Activities and 
Financial Contributions under the EEA Agreement” EFTA Bulletin, nr. 2, 
november 2002. 

MILLER, V., EU Agencies and post-Brexit options, The House of Commons Library, 
Briefing Paper Number 7957, 28 april 2017. 

MILLER, V. – WEBB, D. - DE MARS, S., UK-EU relations after Brexit: an Association 
Agreement?, The House of Commons Library, Briefing Paper Number 8645, 
13 augustus 2019. 

O. JOHNSEN, T. – RIEKER, P., “The EEA and Norway Grants: A Source of Soft Power?”, 
Journal of European Integration, 37(4), december 2014, blz. 417-432. 

RIES, C. P. et al. (RAND Europe), After Brexit: Alternate forms of Brexit and their 
implications for the United Kingdom, the European Union and the United States, Santa 
Monica en Cambridge: RAND Corporation, 2017. 

SCHUMAN ASSOCIATES Brussel, Third countries’ participation within Creative Europe, 
Horizon Europe and Erasmus post-2020, British Council, september 2019. 

SCHUMAN ASSOCIATES Brussel, The impact of the EU Referendum on the UK’s ability to 
access EU funds, British Council, december 2016. 

Databanken van internationale overeenkomsten 
Europese Commissie (TRADE): Onderhandelingen en overeenkomsten. 

Europese Dienst voor extern optreden: Databank van het Bureau Verdragen. 

Publicatiebureau van de EU: EUR-Lex — Repertorium op de internationale 
overeenkomsten. 

Andere websites 
Europese Commissie: Jaarrekeningen (https://ec.europa.eu/info/publications/annual-
accounts_en). 

Europese Commissie: EU-begroting (https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-
budget_en). 

Europese Commissie: Europees nabuurschapsbeleid en uitbreidingsonderhandelingen 
(https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/node_en). 

Europese Vrijhandelsassociatie (EVA): Europese Economische Ruimte (EER) / 
Betrekkingen met de EU (https://www.efta.int/eea). 

Bondsraad van de Zwitserse Bondsstaat: Bijdrage van Zwitserland aan de uitgebreide 
EU (https://www.erweiterungsbeitrag.admin.ch/erweiterungsbeitrag/en/home.html). 

https://www.efta.int/sites/default/files/publications/bulletins/EFTABulletinNovember2002.pdf
https://www.efta.int/sites/default/files/publications/bulletins/EFTABulletinNovember2002.pdf
https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-7957/
https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-8645/
https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-8645/
https://www.researchgate.net/publication/274783285_The_EEA_and_Norway_Grants_A_Source_of_Soft_Power
https://www.researchgate.net/publication/274783285_The_EEA_and_Norway_Grants_A_Source_of_Soft_Power
https://doi.org/10.7249/RR2200
https://doi.org/10.7249/RR2200
https://doi.org/10.7249/RR2200
https://www.britishcouncil.org/uk-eu-report-education-culture-programmes
https://www.britishcouncil.org/uk-eu-report-education-culture-programmes
https://www.britishcouncil.org/education/ihe/knowledge-centre/national-policies/research-impact-eu-referendum
https://www.britishcouncil.org/education/ihe/knowledge-centre/national-policies/research-impact-eu-referendum
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/negotiations-and-agreements/
https://ec.europa.eu/world/agreements/default.home.do
https://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/inter-agree.html?locale=nl
https://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/inter-agree.html?locale=nl
https://ec.europa.eu/info/publications/annual-accounts_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/node_en
https://www.efta.int/eea
https://www.efta.int/eea
https://www.erweiterungsbeitrag.admin.ch/erweiterungsbeitrag/en/home.html
https://www.erweiterungsbeitrag.admin.ch/erweiterungsbeitrag/en/home.html
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Bondsraad van de Zwitserse Bondsstaat: Europees beleid van Zwitserland 
(https://www.eda.admin.ch/dea/en/home/europapolitik/ueberblick.html). 

Bureau voor het financieel mechanisme: Subsidies van de EER en subsidies van 
Noorwegen (https://eeagrants.org/). 
  

https://www.eda.admin.ch/dea/en/home/europapolitik/ueberblick.html
https://eeagrants.org/
https://eeagrants.org/
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Woordenlijst 
Bijdragen van derde landen: financiële bijdragen of bijdragen in natura van derde 
landen aan de algemene begroting van de EU, de begrotingen van EU-agentschappen 
en aan lidstaten. 

Bruto binnenlands product (bbp): een standaardmaatstaf voor de welvaart van een 
land, gebaseerd op de totale waarde van de goederen en diensten die daar worden 
geproduceerd (normaliter gedurende één jaar). 

Correctiefactor: een element dat door de Commissie wordt gebruikt als onderdeel van 
haar berekening van de bijdragen van derde landen aan de EU-begroting, op basis van 
een beoordeling per geval. 

EER-EVA-staten: de drie EVA-landen die deelnemen aan de EER-Overeenkomst 
(IJsland, Liechtenstein en Noorwegen). 

EER-Overeenkomst: overeenkomst tussen de EU, haar lidstaten en drie EVA-staten 
(IJsland, Liechtenstein en Noorwegen) met als doel een dynamische en homogene 
Europese Economische Ruimte tot stand te brengen, gebaseerd op 
gemeenschappelijke regels en gelijke mededingingsvoorwaarden. 

Europees nabuurschapsbeleid (ENB): EU-beleid ter versterking van de stabiliteit, 
veiligheid en welvaart in buurlanden in het zuiden en oosten die geen kandidaat zijn 
voor het EU-lidmaatschap. 

Europees nabuurschapsinstrument (ENI): het belangrijkste kanaal waarmee de EU 
financiële steun verleent in het kader van het Europees nabuurschapsbeleid. 

Europese Economische Ruimte (EER): de EU-lidstaten plus IJsland, Liechtenstein en 
Noorwegen. 

Europese Vrijhandelsassociatie (EVA): een intergouvernementele organisatie die is 
opgericht ter bevordering van vrije handel en economische integratie ten behoeve van 
haar lidstaten. Momenteel zijn er vier leden: IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en 
Zwitserland. 

Evenredigheidsfactor: percentage dat wordt gebruikt bij de berekening van de 
bijdragen van derde landen aan de EU-begroting. 

Instrument voor pretoetredingssteun (Instrument for Pre-Accession Assistance, IPA): 
het kanaal waarmee de EU financiële en technische steun verleent voor hervormingen 
in kandidaat-lidstaten of potentiële kandidaat-lidstaten van de EU. 
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Memorandum van overeenstemming (Memorandum of Understanding, MoU): 
overeenkomst tussen twee of meer partijen om zonder juridische verbintenissen 
samen te werken op bepaalde terreinen. 

Uitbreidingsbeleid: het beleid inzake de betrekkingen van de EU met kandidaat‐
lidstaten of potentiële kandidaat‐lidstaten van de EU. 
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Lijst van afkortingen 

Bbp: bruto binnenlands product 

DG BUDG: directoraat‐generaal Begroting 

DG EAC: directoraat‐generaal Onderwijs, Jongerenzaken, Sport en Cultuur 

DG GROW: directoraat‐generaal Interne markt, Industrie, Ondernemerschap en 
Midden‐ en Kleinbedrijf 

DG HOME: directoraat‐generaal Migratie en Binnenlandse Zaken 

DG RTD: directoraat‐generaal Onderzoek en Innovatie 

DG: directoraat‐generaal 

EDEO: Europese Dienst voor extern optreden 

EER: Europese Economische Ruimte 

ENB: Europees nabuurschapsbeleid 

ENI: Europees nabuurschapsinstrument 

EVA: Europese Vrijhandelsassociatie 

FMO: Bureau voor het financieel mechanisme (Financial Mechanism Office) 

IFA: institutionele kaderovereenkomst (Institutional Framework Agreement) 

IGH: Internationaal Gerechtshof 

IPA: instrument voor pretoetredingssteun (Instrument for Pre‐Accession Assistance) 

ITER: internationale thermonucleaire experimentele reactor 

MoU: memorandum van overeenstemming (Memorandum of Understanding) 

SDC: Zwitsers agentschap voor ontwikkeling en samenwerking (Swiss Agency for 
Development and Cooperation) 

SECO: Staatssecretariaat voor Economische Zaken (State Secretariat for Economic 
Affairs) 

SFAO: Zwitserse federale rekenkamer (Swiss Federal Audit Office) 

SIS: Schengeninformatiesysteem 

UNSCR: resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (United Nations 
Security Council Resolution) 

VIS: Visuminformatiesysteem 

VWEU: Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
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SIS: Schengeninformatiesysteem 

UNSCR: resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (United Nations 
Security Council Resolution) 

VIS: Visuminformatiesysteem 

VWEU: Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
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In deze analyse worden de financiële bijdragen 
van derde landen aan de EU en haar lidstaten 
onderzocht. 
Door bijdragen te leveren aan de EU kunnen 
derde landen deelnemen aan EU-programma’s en 
-activiteiten. Deze bijdragen zijn verdeeld over 
bijna 30 programma’s. Daarnaast verstrekken 
de staten van de Europese Vrijhandelsassociatie 
(EVA) rechtstreeks middelen aan verscheidene 
EU-lidstaten, als onderdeel van de algemene 
regelingen tussen de EVA-staten en de EU inzake 
de toegang van deze landen tot de interne markt 
van de EU.
We wijzen op enkele belangrijke uitdagingen, 
waarvan er één betrekking heeft op de 
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit 
de EU en de impact daarvan op de bijdragen van 
derde landen. Een andere uitdaging voor de EU 
bestaat erin, de voordelen van de interne markt 
te gebruiken als hefboom voor de financiële 
bijdragen in toekomstige onderhandelingen met 
EVA-staten. 

EUROPESE REKENKAMER  
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxemburg
LUXEMBURG

Tel. +352 4398-1

Inlichtingen: eca.europa.eu/nl/Pages/ContactForm.aspx
Website: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors
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