
2023

NLAnalyse

01

EU-financiering 
via cohesiebeleid 
en de herstel- en 
veerkrachtfaciliteit — 
Een vergelijkende 
analyse



 2 

 

Inhoud 
Paragraaf 

Samenvatting I-IX 

Inleiding 01-05 

Reikwijdte en aanpak 06-10 

Algemeen kader 11-24 
Vergelijkbare prioriteiten, maar de RRF-financiering is nauwer 
gekoppeld aan hervormingen 11-16 
Vergelijkbare prioriteiten, verschillend gepresenteerd 11-13 

De RRF-financiering moet nauwer aansluiten bij de in de landspecifieke 
aanbevelingen genoemde hervormingen, maar verschillende belangrijke 
elementen komen niet aan bod 14-16 

Andere methode voor de toewijzing van middelen en andere 
financieringsmethode voor de RRF via de uitgifte van obligaties 17-21 
De toewijzingsmethoden van de cohesiebeleidsfondsen en de RRF 
verschillen 17-20 

De RRF wordt gefinancierd door de uitgifte van obligaties 21 

De subsidiabiliteitsperiode van de RRF is korter en loopt niet door 
na afloop van het instrument 22-24 

Governance en beheer 25-32 
De RRF en de cohesiebeleidsfondsen worden beheerd als 
onderdeel van de EU-begroting, maar voor uitbetalingen uit de 
RRF is de betrokkenheid van de Raad vereist 25-28 
De cohesiebeleidsfondsen en de RRF-subsidies maken deel uit van de EU-
begroting, maar de RRF-leningen niet 25 

De Commissie moet de Raad raadplegen alvorens RRF-middelen uit te 
betalen 26-27 

De kwijting door het Parlement heeft geen betrekking op de RRF-leningen 28 



 3 

 

De cohesiebeleidsfondsen en de RRF worden op verschillende 
wijzen beheerd, en dat vergt extra administratieve inspanningen 29-32 
De uitvoering van het cohesiebeleid vindt plaats binnen een 
gemeenschappelijk EU-kader, terwijl de RRF wordt uitgevoerd via nationale 
systemen 29 

Er zijn extra administratieve inspanningen op nationaal niveau nodig om 
beide systemen parallel uit te voeren 30-32 

Programmering van de uitgaven 33-54 
De programmering van de RRF is centraler opgezet 33-38 
De RRF is gebaseerd op een enkelvoudig programmeringsdocument voor 
elke lidstaat en behoeft, op EU-niveau, de goedkeuring van de Raad 33-36 

Het partnerschapsbeginsel van het cohesiebeleid is geen voorwaarde van de 
RRF 37-38 

De programmeringsdocumenten worden op verschillende wijzen 
beoordeeld 39-44 
De beoordeling door de Commissie van ontwerpplannen voor herstel en 
veerkracht is gebaseerd op vooraf vastgestelde criteria 39-41 

De reikwijdte van de beoordeling van de Commissie verschilt per instrument 42-44 

De parallelle programmering van de cohesiebeleidsfondsen en de 
RRF stelde de lidstaten voor specifieke problemen 45-54 
Twee derde van de herstel- en veerkrachtplannen werd binnen zes maanden 
aangenomen, terwijl de opstelling van en de onderhandelingen over 
cohesiebeleidsprogramma’s nog meer vertraging opliepen dan in eerdere 
perioden 45-47 

De coördinatie van de gelijktijdige uitvoering van de twee instrumenten en 
het vermijden van dubbele financiering maakt deel uit van het 
programmeringsproces 48-51 

De absorptie van cohesiebeleidsfondsen zal worden beïnvloed door de RRF, 
maar ook door andere factoren 52-54 

Voorwaarden voor de verrichting van betalingen 55-72 
RRF-financiering is niet gekoppeld aan kosten 55-65 
De RRF financiert hervormingen en investeringen op basis van de 
verwezenlijking van mijlpalen en streefdoelen 55-59 

Het cohesiebeleid financiert acties hoofdzakelijk op basis van de vergoeding 
van gemaakte kosten 60-61 

Verschillen tussen beide instrumenten wat betreft het FNLTC-model 62 



 4 

 

Het valt nog te bezien in hoeverre de RRF-financiering resultaatgerichter is 
dan de cohesiebeleidsfondsen 63-65 

De RRF kan een snellere uitbetaling van middelen mogelijk 
maken 66-72 
Hogere voorfinancieringspercentages bij de RRF dan bij het cohesiebeleid 67-68 

Voor beide instrumenten zijn de beheersverklaringen gekoppeld aan de 
betalingsvoorwaarden ervan 69-70 

Geen nationale of particuliere medefinanciering vereist voor de RRF 71 

In het kader van de RRF vinden vrijmakingen alleen aan het einde van de 
subsidiabiliteitsperiode plaats 72 

Monitoring en kosten van de uitvoering 73-88 
Verschillende bepalingen inzake monitoring, verslaglegging en 
evaluatie 73-85 
Het toezicht op de RRF is gekoppeld aan mijlpalen en streefdoelen 74-76 

Prestaties losgekoppeld van financiële verslaglegging voor het cohesiebeleid 77-78 

Er zijn inspanningen geleverd om de monitoringgegevens transparanter te 
maken, maar andere problemen houden aan 79-83 

De evaluaties achteraf komen te laat om in aanmerking te worden genomen 
in de wetgevingsvoorstellen voor beide instrumenten voor de volgende 
periode 84-85 

De uitvoeringskosten zullen voor beide instrumenten moeilijk te 
beoordelen zijn 86-88 

Controle en audit 89-111 
Verschillende bepalingen inzake controle en audit 89-99 
De controles in het kader van het cohesiebeleid zijn voornamelijk gericht op 
de regelmatigheid van de gedeclareerde uitgaven 91-93 

RRF-controles zijn gericht op de bevredigende verwezenlijking van mijlpalen 
en streefdoelen 94-97 

De methode voor het toepassen van opschortingen of het verrichten van 
gedeeltelijke betalingen voor het niet bereiken van mijlpalen en 
streefdoelen in het kader van de RRF moet nog nader worden verduidelijkt 98-99 



 5 

 

De toepassing van de maatregelen ter bescherming van de 
financiële belangen van de EU in het kader van de RRF moet 
verder worden verduidelijkt 100-111 
Inhoudingen op betalingen ter bescherming van de EU-begroting zijn nodig 
voor de cohesiebeleidsfondsen 100-101 

Voor cohesiebeleidsfondsen kan de Commissie opschortingen van 
betalingen opleggen en financiële correcties toepassen ter bescherming van 
de financiële belangen van de EU 102-104 

Voor de RRF vertrouwt de Commissie meer op de doeltreffendheid van de 
nationale systemen om de financiële belangen van de EU te beschermen 105-107 

De lidstaten kunnen verschillende systemen gebruiken voor het melden van 
opgespoorde onregelmatigheden in het kader van cohesiebeleidsfondsen en 
de RRF 108-109 

Gebruiksmogelijkheden van geïntegreerde datamining- en risicoscore-
instrumenten worden nog niet ten volle benut door het cohesiebeleid en de 
RRF 110-111 

Slotopmerkingen 112-113 

Bijlagen 
Bijlage I — Eerdere verslagen van de ERK 

Bijlage II — De geplande bijdrage van de RRF aan de zes pijlers, 
uitgesplitst per lidstaat 

Bijlage III — Toewijzing van de 
cohesiebeleidsmiddelen 2021-2027, de (voorlopige en 
definitieve) RRF-subsidies en de geactiveerde RRF-leningen 

Acroniemen en afkortingen 

Verklarende woordenlijst 

ERK-team 
  



 6 

 

Samenvatting 
I Dit document bevat een vergelijkende analyse van de 
cohesiebeleidsfondsen 2021-2027 en de herstel- en veerkrachtfaciliteit (RRF) en is 
bedoeld als bijdrage aan de meerjarige financiële kaders voor de periode na 2027. Wij 
hebben de overeenkomsten en verschillen tussen de twee instrumenten onderzocht 
en daarbij met name gekeken naar het algehele kader en de governance- en 
beheerregelingen. 

II In juli 2020 heeft de Europese Raad overeenstemming bereikt over het instrument 
NextGenerationEU (NGEU). Dit tijdelijke instrument is in het leven geroepen om de 
gevolgen van de COVID-19-pandemie voor burgers en bedrijven te beperken, en om de 
EU en haar lidstaten beter bestand te maken tegen toekomstige schokken. Het 
grootste deel van de NGEU-uitgaven vindt plaats in het kader van de RRF, een 
mechanisme waarbij de lidstaten subsidies en leningen kunnen aanvragen. De 
lidstaten worden geacht de RRF-middelen te gebruiken voor de financiering van 
hervormingen die meer rechtstreeks verband houden met de landspecifieke 
aanbevelingen in het kader van het Europees Semester, maar ook voor investeringen, 
zoals het cohesiebeleid. Hierdoor kan de totale EU-financiering de komende jaren 
stijgen van ongeveer 1 % tot 3 % van het bbp van de EU. 

III De financiële steun in het kader van de RRF wordt verleend in de vorm van 
subsidies, zoals het merendeel van cohesiebeleidsprogramma’s, en daarnaast via 
leningen die door de lidstaten moeten worden terugbetaald. De middelen van het 
cohesiebeleid worden aan de lidstaten toegewezen volgens een methode waarin 
rekening wordt gehouden met hun regionale verschillen. Die verschillen worden 
evenwel niet in aanmerking genomen bij de verdeling van de financiële steun uit de 
RFF. 

IV De RRF loopt parallel met de financieringsmechanismen van het EU-cohesiebeleid. 
De lidstaten kunnen zodoende kiezen of zij investeringen financieren uit de RRF of uit 
de cohesiebeleidsfondsen. De uitvoering van de RRF vindt in direct beheer plaats, 
terwijl de cohesiebeleidsfondsen in gedeeld beheer worden uitgevoerd. Dit betekent 
dat de EU en de autoriteiten van de lidstaten verschillende verantwoordelijkheden 
hebben in verband met de afzonderlijke financieringsbronnen. Ongeacht de 
beheermethode draagt de Commissie de eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering 
van de EU-begroting. De bestuursstructuur op verschillende niveaus en het 
partnerschapsbeginsel die op de cohesiebeleidsfondsen van toepassing zijn, gelden 
niet voor de RRF. De RRF vereist niet dezelfde mate van betrokkenheid van lokale en 
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regionale autoriteiten, economische en sociale partners en maatschappelijke 
organisaties als de cohesiebeleidsfondsen. 

V Het aantal programmeringsdocumenten en de opzet ervan verschilt aanzienlijk 
tussen de twee instrumenten, hetgeen ook geldt voor de goedkeurings- en 
beoordelingsprocedures. De coördinatie van de parallelle uitvoering maakt deel uit van 
de programmering van beide instrumenten en de lidstaten moeten ervoor zorgen dat 
de twee instrumenten elkaar aanvullen en niet overlappen. In de periode 2014-2020 
namen het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Cohesiefonds ongeveer 
10 % van de totale overheidsinvesteringen in de EU-27 voor hun rekening. In de 
huidige periode zal met de RRF het percentage door de EU gefinancierde 
overheidsinvesteringen in de lidstaten verder stijgen. Waar dit percentage reeds hoog 
is, kan de extra RRF-financiering voor de lidstaten de druk opvoeren om de voor hen 
beschikbare fondsen te besteden. 

VI De lidstaten moeten de Commissie kostenramingen verstrekken voor de 
maatregelen die zijn opgenomen in hun herstel- en veerkrachtplannen. Tijdens deze 
beoordeling van de plannen gaat de Commissie na of deze ramingen redelijk en 
aannemelijk zijn; de RRF-betalingen zijn echter niet aan deze kosten gekoppeld. Dat 
heeft grote gevolgen voor de wijze waarop maatregelen worden geprogrammeerd en 
gepland in de lidstaten, waarop de voortgang wordt gemonitord en aan de Commissie 
gerapporteerd, en de bedragen worden uitbetaald om de mijlpalen en streefdoelen op 
bevredigende wijze te bereiken. Het valt echter nog te bezien in hoeverre de RRF-
financiering als zodanig sterker resultaatgericht is dan de cohesiebeleidsfondsen. De 
betalingsvoorwaarden van de RRF-middelen zijn ook flexibeler dan die welke gelden 
voor het overgrote deel van de uitgaven in het kader van de cohesiebeleidsfondsen. 

VII Ook hebben de twee instrumenten verschillende bepalingen inzake monitoring, 
verslaglegging en evaluatie. De monitoring van de RRF is gebaseerd op het behalen van 
mijlpalen en streefdoelen, terwijl in het kader van cohesiebeleid de prestatiegegevens 
niet in aanmerking worden genomen in de financiële verslaglegging. De meeste voor 
monitoringdoeleinden gebruikte indicatoren zijn voor beide instrumenten specifiek 
voor elk programma en elk nationaal herstel- en veerkrachtplan, en zijn geen 
algemene indicatoren die over de hele linie gelden. Dergelijke indicatoren kunnen 
echter niet worden geaggregeerd om de prestaties op EU-niveau te meten of om 
vergelijkingen te maken tussen en binnen verschillende cohesiebeleidsprogramma’s en 
de herstel- en veerkrachtplannen. Met het oog op de opstelling van het 
cohesiebeleidskader voor de periode na 2027 moeten de voor 2024 geplande 
evaluaties van beide instrumenten nauw op elkaar worden afgestemd, en er moet ook 
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rekening worden gehouden met de tussentijdse evaluatie van het cohesiebeleid in 
2025. 

VIII In de controle- en auditregelingen op EU-niveau voor de RRF ligt de nadruk op 
de mate waarin de mijlpalen en streefdoelen op bevredigende wijze zijn bereikt. De 
controle- en auditregelingen voor de cohesiebeleidsfondsen zijn zowel bij de 
Commissie als bij de lidstaten hoofdzakelijk gericht op de regelmatigheid van de 
gedane uitgaven wanneer de uitgaven worden vergoed op basis van de werkelijke 
kosten. Wat de RRF betreft, moet de Commissie ervoor zorgen dat de financiële 
belangen van de EU doeltreffend worden beschermd. Daartoe moet de Commissie van 
de lidstaten voldoende zekerheid krijgen dat de RRF in overeenstemming met de EU- 
en nationale wetgeving wordt uitgevoerd. Met het oog op audit en controle moeten 
de lidstaten bovendien gegevens verzamelen over de eindontvangers van de middelen 
en een lijst van gefinancierde maatregelen bijhouden. 

IX Deze vergelijkende analyse vormt geen controle. De gelijktijdige uitvoering van de 
cohesiebeleidsprogramma’s en de RRF zal de komende jaren duidelijk maken welke 
invloed de verschillen in het regelgevingskader hebben op de uitvoering en de 
resultaten.  
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Inleiding 
01 Het meerjarig financieel kader (MFK) voor de periode 2021-20271 voorziet in 
1 211 miljard EUR aan financiering2. De financiering in het kader van het cohesiebeleid, 
verdeeld over het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO), het 
Cohesiefonds (CF)3 en het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+)4, is in dit verband goed 
voor 361 miljard EUR en wordt via subsidies verdeeld over de lidstaten (zie kader 1). 

Kader 1 

Cohesiebeleid: het belangrijkste investeringsbeleid van de EU voor 
de lange termijn 

Het cohesiebeleid is het belangrijkste investeringsbeleid voor de lange termijn in 
de EU-begroting. Dit beleid dat voorheen bekendstond als “regionaal beleid” werd 
ingevoerd bij het Verdrag van Rome. In 1988 werden de structuurfondsen 
geïntegreerd in één overkoepelend EU-cohesiebeleid, dat als doel had de 
economische en sociale samenhang te versterken door de verschillen in 
ontwikkelingsniveau tussen regio’s te verkleinen5. 

02 De verspreiding van de COVID-19-pandemie van China naar Europa, begin 2020, 
had een veel grotere economische neergang tot gevolg dan de financiële crisis van 
2008. Eind 2021 verwachtte de Commissie dat de economische groei tegen het begin 
van 2023 weer zou terugkeren op het niveau van voor de pandemie6. Door de 
Russische invasie in Oekraïne en de daardoor ontstane stijging van de energiekosten 
zijn de economische vooruitzichten weer getemperd en is het economisch herstel 
verder vertraagd7 (zie figuur 1). 

                                                      
1 Verordening (EU, Euratom) 2020/2093 van de Raad tot bepaling van het meerjarig 

financieel kader voor de jaren 2021-2027. 

2 The EU’s 2021-2027 long-term budget and NGEU, Facts and figures, 2021, blz. 6. 

3 Verordening (EU) 2021/1058 inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het 
Cohesiefonds (de “EFRO- en CF-verordening”). 

4 Verordening (EU) 2021/1057 tot oprichting van het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) en 
tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1296/2013 (de “ESF+-verordening”). 

5 Artikel 174 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). 

6 European Economic Forecast, Autumn 2021, paper 160, 2021, blz. 24. 

7 European Economic Forecast, Summer 2022, paper 183, 2022, blz. 18. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2093&from=nl
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d3e77637-a963-11eb-9585-01aa75ed71a1/language-en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1058&qid=1642092394124&from=nl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1057&from=nl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN&_sm_au_=iVVt2q5fMLSRsvWFVkFHNKt0jRsMJ
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/autumn-2021-economic-forecast_en
https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-forecast-and-surveys/economic-forecasts/summer-2022-economic-forecast-russias-war-worsens-outlook_en
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Figuur 1 — Volume-indexcijfer van het bbp van de EU-27,  
2006 — zomer 2022 (in procenten) 

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

03 Om de impact van de pandemie op burgers en bedrijven te beperken, het herstel 
te stimuleren en de veerkracht van de EU en haar lidstaten te bevorderen, heeft de 
Raad een tijdelijk instrument aangenomen, NextGenerationEU (NGEU) 8. Tussen 2021 
en 2026 zal in het kader van NGEU 807 miljard EUR beschikbaar komen voor de 
lidstaten9. Ongeveer 90 % van de NGEU-financiering (724 miljard EUR) zal worden 
verstrekt via de herstel- en veerkrachtfaciliteit (RRF) 10. Uit hoofde van de RRF kunnen 
de lidstaten zowel subsidies (338 miljard EUR) als leningen (386 miljard EUR) 
aanvragen11. Van de resterende 83 miljard EUR aan NGEU-middelen is 51 miljard EUR 

                                                             
8 Artikel 1 van Verordening (EU) 2020/2094 van de Raad tot vaststelling van een 

herstelinstrument van de Europese Unie ter ondersteuning van het herstel na de COVID-19-
crisis (de “NextGenerationEU-verordening”). 

9 Alle bedragen in het verslag zijn in lopende prijzen. 

10 Verordening (EU) 2021/241 tot instelling van de herstel- en veerkrachtfaciliteit (de “RRF-
verordening”). 

11 Artikel 15, lid 2, van de RRF-verordening. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2094&from=nl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=nl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=nl
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gebruikt om de financiering van de cohesiebeleidsprogramma’s 2014-2020 via React-
EU12 aan te vullen (zie kader 2). 

Kader 2 

RRF: een eenmalig tijdelijk instrument voor economisch herstel 

De RRF is een eenmalig tijdelijk instrument dat is opgezet uit hoofde van de titel 
economische, sociale en territoriale samenhang van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU) 13. De RRF heeft als doel bij te dragen tot 
het herstel van de economische crisis als gevolg van de COVID-19-pandemie door 
duurzame groei en de opbouw van veerkracht tegen toekomstige schokken te 
stimuleren. 

04 Figuur 2 toont de totale financiële steun van de EU die de komende jaren 
beschikbaar is via NGEU en het MFK. 

Figuur 2 — Financiële steun van de EU via NGEU en het MFK

In lopende prijzen 

Bron: ERK, op basis van gegevens van de Commissie die in april 2021 zijn gepubliceerd. 

12 Verordening (EU) 2020/2221 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat betreft 
extra middelen en uitvoeringsregelingen om bijstand te verlenen ter bevordering van het 
crisisherstel in de context van de COVID-19-pandemie en de sociale gevolgen daarvan en 
ter voorbereiding van een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de economie (React-
EU). 

13 Overweging 2 van de RRF-verordening. Artikel 175 VWEU. 

React-EU

NextGenerationEU
807 mld. EUR

2021-2027
Langetermijnbegroting

1 211 mld. EUR

Cohesiebeleidsfondsen
(EFRO/CF en ESF+)

Herstel- en veerkrachtfaciliteit 
724 mld. EUR, waarvan 
338 mld. EUR voor subsidies en 
386 mld. EUR voor leningen

Andere EU-fondsen

Overige beleidsterreinen

32 mld. EUR

361 mld. EUR

338 mld. EUR 
aan subsidies

165 mld. EUR 
geactiveerde leningen

221 mld. EUR 
aan niet-geactiveerde 

leningen

850 mld. EUR

51 mld. EUR

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/mff_2021-2027_breakdown_current_prices.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2221&from=nl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=nl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=NL
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05 Er is één projectenpijplijn voor geplande investeringen die uit de EU-begroting 
moeten worden gefinancierd. Aangezien de RRF en de cohesiebeleidsfondsen 
gelijktijdig worden uitgevoerd, vereist de wetgeving waarbij beide instrumenten zijn 
ingesteld dat de investeringen zodanig worden gepland en uitgevoerd dat de twee 
instrumenten elkaar aanvullen en niet overlappen. Die wetgeving bepaalt meer 
specifiek dat in programmeringsdocumenten moet worden uiteengezet hoe die 
complementariteit wordt nagestreefd14. Tegelijkertijd is dubbele financiering 
verboden15. 

  

                                                      
14 Artikel 28 van de RRF-verordening. Artikel 11 en artikel 22, lid 3, punt a), van 

Verordening (EU) 2021/1060 houdende gemeenschappelijke bepalingen (de “GB-
verordening”). 

15 Overweging 62 van de RRF-verordening. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=nl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=nl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=nl
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Reikwijdte en aanpak 
06 Dit document bevat een vergelijkende analyse van de 
cohesiebeleidsfondsen 2021-2027 en de RRF, en is bedoeld als bijdrage aan de MFK’s 
voor de periode na 2027. We hebben dit onderwerp onderzocht vanwege het belang 
van de twee instrumenten voor het economisch herstel in de EU-lidstaten in de 
nasleep van de COVID-19-pandemie en gezien de belangstelling die er bestaat voor het 
uitvoeringsmechanisme van de RRF. Wij hebben de overeenkomsten en verschillen 
tussen de twee instrumenten onderzocht en daarbij met name gekeken naar het 
algehele kader en de governance- en beheerregelingen, alsook naar de onderlinge 
verbanden ertussen en naar de risico’s en problemen in verband met de parallelle 
uitvoering ervan in de komende jaren. 

07 Voor de periode 2021-2027 hebben we de onderliggende wetgeving van de RRF 
vergeleken met de wetgeving die ten grondslag ligt aan de cohesiebeleidsfondsen (het 
EFRO, het CF, het ESF+, met uitzondering van React-EU, het Fonds voor een 
rechtvaardige transitie en de Connecting Europe Facility). Voorts hebben wij de RRF-
richtsnoeren van de Commissie geanalyseerd en gesproken met medewerkers van de 
directoraten-generaal Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling (DG REGIO), 
Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie (DG EMPL) en Economische en Financiële 
Zaken (DG ECFIN), alsook met de taskforce Herstel en veerkracht van het secretariaat-
generaal. 

08 Op lidstaatniveau hebben wij gesprekken gevoerd met de nationale 
coördinerende autoriteiten van de RRF en andere instanties die betrokken zijn bij de 
opstelling en uitvoering van de nationale herstel- en veerkrachtplannen in het kader 
van de RRF en de partnerschapsovereenkomsten voor de periode 2021-2027. Met 
Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië, Roemenië en Slovenië hebben wij zowel federaal als 
centraal georganiseerde lidstaten geselecteerd voor het toepassingsgebied van onze 
analyse. Spanje en Italië zijn daarnaast de twee landen die, wanneer we de financiering 
in het kader van het cohesiebeleid en de RRF bij elkaar optellen, de grootste bedragen 
ontvangen. De herstel- en veerkrachtplannen van de lidstaten in onze steekproef 
waren aangenomen toen wij eind september 2021 met ons werk begonnen. 

09 Wij hebben ons ook gebaseerd op meer dan 200 openbare studies en publicaties 
van andere EU-instellingen, onderzoeksinstellingen, academici en denktanks, en op 
talrijke eigen verslagen (zie bijlage I). 
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10 Deze analyse vormt geen controle. Ten tijde van onze werkzaamheden bevond de 
RRF zich in het tweede uitvoeringsjaar, terwijl de uitvoering van de 
cohesiebeleidsfondsen voor de periode 2021-2027 geleidelijk van start ging in 
maart 2022.  
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Algemeen kader 

Vergelijkbare prioriteiten, maar de RRF-financiering is nauwer 
gekoppeld aan hervormingen 

Vergelijkbare prioriteiten, verschillend gepresenteerd 

11 Zowel de RRF als de cohesiebeleidsfondsen hebben tot doel bij te dragen tot de 
politieke prioriteit van de EU om de digitale transformatie en de groene transitie te 
bevorderen16. Ook ondersteunen beide de investeringen in rubriek 2 van het MFK 
(“Cohesie, veerkracht en waarden”). Deze overlap biedt de lidstaten veel speelruimte 
bij de keuze van het instrument voor de financiering van een bepaalde investering. 

12 De uitgavenprioriteiten van de RRF en de cohesiebeleidsfondsen zijn verschillend 
gestructureerd en gepresenteerd. De RRF groepeert EU-beleidsterreinen in zes 
pijlers17; de cohesiebeleidsfondsen voor de periode 2021-2027 ondersteunen 
daarentegen vijf beleidsdoelstellingen18 (zie figuur 3 en bijlage II voor meer details 
over de geplande uitgaven vanaf oktober 2022). 

Figuur 3 — Cohesiebeleidsdoelstellingen en RRF-pijlers 

 
Bron: ERK, op basis van de GB-verordening en de RRF-verordening. 

                                                      
16 Politieke beleidslijnen van de Commissie 2019-2024, 16.7.2019. 

17 Artikel 3 van de RRF-verordening. 

18 Artikel 5, lid 1, van de GB-verordening. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN&_sm_au_=iVV4RqFJPvKDDkVDVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=nl
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/62e534f4-62c1-11ea-b735-01aa75ed71a1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=nl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=nl
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13 De mogelijkheden om EU-financiering toe te wijzen uit hoofde van de RRF en van 
het cohesiebeleid verschillen op specifieke punten: 

— Minstens 37 % van de toewijzingen uit hoofde van de RRF moet ten goede komen 
aan de groene transitie en minstens 20 % aan de digitale transformatie19. In alle 
herstel- en veerkrachtplannen van de lidstaten wordt een overschrijding van 
beide drempels genoemd20. 

— Voor het cohesiebeleid 2021-2027 is een thematische concentratie vereist. 
Volgens dit vereiste moet, net als bij de RRF, een minimumdeel van de EFRO- en 
CF-middelen worden toegewezen aan innovatie (ten minste 25 %, oplopend tot 
85 % voor de meest ontwikkelde regio’s) en de groene transitie (minstens 30 %)21, 
en moet een minimumdeel van het ESF+ ten goede komen aan sociale inclusie 
(minstens 25 %), werkgelegenheid voor jongeren (minstens 12,5 %), bestrijding 
van kinderarmoede (minstens 5 %) en ondersteuning van de meest behoeftigen 
(ten minste 3 %)22. Het cohesiebeleid financiert geen hervormingen van het 
openbaar bestuur, op enkele uitzonderingen na, zoals de gerichte hervormingen 
van arbeidsmarktinstellingen en -diensten in het kader van het ESF+23. Als 
absolute voorwaarde voor de uitvoering van de cohesiebeleidsfondsen moeten 
de randvoorwaarden echter worden vervuld24. 

Krachtens beide instrumenten zijn de lidstaten verplicht om de voorwaarden ter 
bescherming van de EU-begroting25 te handhaven en alleen investeringen te 
financieren die het milieu geen schade berokkenen26. 

                                                      
19 Artikel 18, lid 4, punten e) en f), van de RRF-verordening. 

20 Scorebord voor herstel en veerkracht. 

21 Artikel 4 van de EFRO- en CF-verordening. 

22 Artikel 7 van de ESF+-verordening. 

23 Artikel 4, lid 1, punt b), van de ESF+-verordening. 

24 Artikel 15 van de GB-verordening. 

25 Verordening (EU) 2020/2092 betreffende een algemeen conditionaliteitsregime ter 
bescherming van de Uniebegroting. 

26 Artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852 betreffende de totstandbrenging van een kader 
ter bevordering van duurzame beleggingen en tot wijziging van 
Verordening (EU) 2019/2088. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=nl
https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/index.html?lang=nl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1058&qid=1642092394124&from=nl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1057&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1057&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=nl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2092&from=nl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&from=nl
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De RRF-financiering moet nauwer aansluiten bij de in de landspecifieke 
aanbevelingen genoemde hervormingen, maar verschillende belangrijke 
elementen komen niet aan bod 

14 In het kader van het Europees Semester analyseert de Commissie de benodigde
structurele hervormingen en investeringen in de lidstaten en doet zij landspecifieke 
aanbevelingen27 die op maat gesneden richtsnoeren voor het macro-economisch, 
begrotings- en structureel beleid bevatten28. 

15 Zowel voor de RRF als voor het cohesiebeleid moeten de lidstaten de in de
landspecifieke aanbevelingen voor 2019 en 2020 geconstateerde problemen en 
prioriteiten aanpakken29. Wat de cohesiebeleidsfondsen betreft, worden tijdens het 
programmeringsproces investeringsprioriteiten vastgesteld30, rekening houdend met 
de landspecifieke aanbevelingen. In het verleden hebben wij geconstateerd dat de 
lidstaten hun landspecifieke aanbevelingen vaak niet volledig hadden uitgevoerd, en 
dat de koppeling tussen de EU-uitgaven en de uitvoering van die aanbevelingen in de 
periode 2011-2018 te wensen overliet31. De Commissie heeft onlangs onderzocht in 
welke mate de landspecifieke aanbevelingen voor 2019-2020 zijn uitgevoerd. Zij 
constateerde dat met 85 % van die aanbevelingen enige of beperkte vooruitgang was 
geboekt, en met 11 % aanzienlijke vooruitgang. Slechts 1 % van de landspecifieke 
aanbevelingen was volledig uitgevoerd. Bij 3 % was geen vooruitgang geboekt32. 

16 In de RRF-verordening wordt de EU-financiering directer gekoppeld aan nationale
structurele hervormingen dan in het cohesiebeleid. De verordening bepaalt dat de 
lidstaten in hun herstel- en veerkrachtplannen moeten ingaan op “alle of een 

27 Verordening (EU) nr. 1175/2011 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1466/97 van de Raad 
over versterking van het toezicht op begrotingssituaties en het toezicht op en de 
coördinatie van het economisch beleid. 

28 Artikelen 121 en 148 VWEU. 

29 Artikel 17, lid 3, van de RRF-verordening. Artikel 12, lid 1, van de GB-verordening. 

30 Bijlage D bij de landverslagen van 2019. 

31 Speciaal verslag 16/2020: “Het Europees Semester — Landspecifieke aanbevelingen hebben 
betrekking op belangrijke kwesties, maar moeten beter worden uitgevoerd”, paragrafen 
41-44 en 60. Advies nr. 06/2020 over het voorstel voor een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad tot instelling van een faciliteit voor herstel en veerkracht 
(COM(2020) 408), paragraaf 46. 

32 Mededeling van de Commissie over het Europees Semester 2022 — Voorjaarspakket, 
COM(2022) 600, bijlage 2, blz. 21. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R1175&from=nl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN&_sm_au_=iVVt2q5fMLSRsvWFVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=nl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=nl
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_16/SR_european-semester-2_NL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP20_06/OP20_06_NL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0600&from=nl
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significant deel” van de uitdagingen die zijn vastgesteld in de relevante landspecifieke 
aanbevelingen. Bovendien zijn de verslagleggingsvereisten van de RRF geïntegreerd in 
het Europees Semester van 2022. Indien de Commissie van oordeel is dat er met de 
hervormingen in de herstel- en veerkrachtplannen te weinig wordt ingegaan op de 
uitdagingen waarmee de lidstaten worden geconfronteerd, kan zij aanvullende 
landspecifieke aanbevelingen voorstellen33. Zoals wij onlangs hebben gemeld, werd op 
sommige belangrijke structurele hervormingen van de landspecifieke aanbevelingen 
voor 2019 niet ingegaan in de herstel- en veerkrachtplannen die wij tot nu toe onder 
de loep hebben genomen34.  

Andere methode voor de toewijzing van middelen en andere 
financieringsmethode voor de RRF via de uitgifte van obligaties 

De toewijzingsmethoden van de cohesiebeleidsfondsen en de RRF 
verschillen 

17 De cohesiebeleidsfondsen en de RRF gebruiken verschillende methoden om 
middelen toe te wijzen aan de lidstaten. Bij de toewijzing van de 
cohesiebeleidsfondsen wordt rekening gehouden met nationale en regionale 
verschillen en wordt uitgegaan van de beproefde formule van Berlijn35. De methode 
voor de toewijzing van RRF-middelen is in juli 2020 vastgesteld36. Bij deze methode 
wordt rekening gehouden met ontwikkelingsverschillen die zich vóór de pandemie op 
nationaal (en niet op regionaal) niveau voordeden. In bepaalde lidstaten is het bbp als 
gevolg van de pandemie gedaald. Bijgevolg waren structurele prepandemische 
verschillen een grotere factor bij de vaststelling van de RRF-subsidies dan de 
economische effecten van de pandemie, hoewel die laatste tot de speerpunten van de 
RRF behoorden (zie kader 3). 

                                                      
33 Het Europees Semester ten tijde van de herstel- en veerkrachtfaciliteit. 

34 Speciaal verslag 21/2022: “De beoordeling door de Commissie van de nationale herstel- en 
veerkrachtplannen — in het algemeen adequaat, maar er blijven uitvoeringsrisico’s”, 
paragraaf 53. 

35 Snelle evaluatie 2019: “Toewijzing van middelen van het cohesiebeleid aan de lidstaten 
voor 2021-2027”, maart 2019, paragraaf 4. 

36 Conclusies van de buitengewone bijeenkomst van de Europese Raad, EUCO 10/20, 
21.7.2020. 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-timeline/linking-european-semester-and-recovery-and-resilience-facility_nl
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_21/SR_NRRPs_NL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RCR_COHESION/RCR_COHESION_NL.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10-2020-INIT/nl/pdf


 19 

 

Kader 3 

Methoden voor de toewijzing van middelen 

De belangrijkste criteria voor de toewijzing van cohesiebeleidsfondsen zijn het 
regionale bbp en het bruto nationaal inkomen (bni) per hoofd van de bevolking, 
d.w.z. de relatieve welvaart afgezet tegen het EU-gemiddelde, gecorrigeerd voor 
de koopkracht37. Andere factoren waarmee rekening wordt gehouden, zijn de 
werkloosheidspercentages, het opleidingsniveau, de netto-immigratie van buiten 
de EU en broeikasgasemissies38. Er worden enkele laatste correcties aangebracht 
om ervoor te zorgen dat voldoende middelen terechtkomen bij de minst 
ontwikkelde regio’s39. 

70 % van de subsidiecomponent van de RRF wordt toegewezen op basis van de 
bevolkingsomvang van de lidstaat, het bbp per hoofd van de bevolking in 2019 en 
het gemiddelde vijfjarige werkloosheidspercentage voor 2015-2019. De 
resterende 30 % is voorlopig toegewezen op basis van de geraamde daling van het 
bbp in 2020 en 2021, een bepaling die bedoeld is om rekening te houden met de 
economische gevolgen van de pandemie40. Bij de RRF wordt geen rekening 
gehouden met prijsverschillen tussen de lidstaten41. Er geldt een maximum om te 
voorkomen dat de middelen in bepaalde lidstaten te sterk geconcentreerd 
raken42. 

De geraamde maximale toewijzing van 30 % van de RRF-subsidiecomponent op 
basis van de daling van het bbp43 is in juni 2022 geactualiseerd44 op basis van de 
werkelijke veranderingen van het bbp45. 

Lidstaten waarvan het subsidiebedrag naar boven werd bijgesteld, moeten nieuwe 
hervormingen en investeringen voorstellen in nog in te dienen nieuwe herstel- en 
veerkrachtplannen indien zij gebruik willen maken van de subsidies. Daarentegen 

                                                      
37 Artikel 108, lid 2, van, en bijlage XXVI bij de GB-verordening. 

38 Bijlage XXVI, punten 1 tot en met 7, bij de GB-verordening. 

39 Bijlage XXVI, punten 10 tot en met 17, bij de GB-verordening. 

40 Bijlagen I, II en III bij de RRF-verordening. 

41 Bijlage I bij de RRF-verordening. 

42 Bijlage I bij de RRF-verordening. 

43 Bijlage IV bij de RRF-verordening. 

44 Nota van de Commissie aan de Raad en het Parlement van 30 juni 2022, getiteld “RRF: 
update of the RRF maximum financial contribution”. 

45 Artikel 11, lid 2, van de RRF-verordening. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=nl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=nl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=nl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
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worden lidstaten waarvan de definitieve maximale financiële bijdrage werd 
verlaagd, aangemoedigd de uitvoering van hun oorspronkelijke herstel- en 
veerkrachtplannen voort te zetten met behulp van alternatieve 
financieringsbronnen, waaronder nationale fondsen en door een RRF-lening aan te 
vragen46. 

Het maximale volume van de RRF-lening per lidstaat bedraagt 6,8 % van het bni 
van 201947. De steun door middel van leningen kan in uitzonderlijke 
omstandigheden evenwel worden verhoogd, afhankelijk van de beschikbaarheid 
van middelen, d.w.z. wanneer andere lidstaten hun leningcomponent niet volledig 
hebben gebruikt48. In de praktijk zijn RRF-leningen het aantrekkelijkst voor de 
lidstaten die lenen tegen een rentevoet die hoger is dan die van de Commissie.  

18 In juni 2022 zijn de uit hoofde van de RRF toegewezen bedragen geactualiseerd. 
Deze actualisering heeft ertoe geleid dat 19 lidstaten minder hebben ontvangen dan 
oorspronkelijk was geraamd. De subsidiebedragen voor België, Nederland en Hongarije 
zijn het sterkst gedaald, met respectievelijk 24 %, 22 % en 19 %. Portugal noteerde de 
grootste stijging (12 %), gevolgd door Spanje (11 %) en Duitsland (9 %). Spanje en Italië 
waren de twee grootste ontvangers van RRF-subsidies en ontvingen samen 43 % van 
de definitieve RRF-toewijzing. De grootste begunstigde van financiering in het kader 
van het cohesiebeleid voor de periode 2021-2027 is Polen (20 %), gevolgd door Italië 
(12 %) en Spanje (10 %) (zie bijlage III en figuur 4). 

                                                      
46 Deel I, afdeling II, 2, A en B, van de richtsnoeren van de Commissie voor herstel- en 

veerkrachtplannen in het kader van REPowerEU, 2022/C 214/1. 

47 Artikel 14, lid 5, van de RRF-verordening. 

48 Artikel 14, lid 6, van de RRF-verordening. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0531(01)&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=nl
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Figuur 4 — Financiering in het kader van het cohesiebeleid en definitieve 
toewijzing van RRF-subsidies per lidstaat 

In miljoen EUR (lopende prijzen) 

 
Bron: ERK, op basis van gegevens van de Commissie, inclusief de naar de ETS en exclusief de naar de CEF 
overgehevelde bedragen, zoals in juli 2022 geëxtraheerd voor de RRF en in april 2021 gepubliceerd voor 
de cohesiebeleidsfondsen. 

19 De RRF-leningen kunnen tot augustus 2023 worden aangevraagd49. Tegen 
oktober 2022 hadden slechts zeven lidstaten50 leningen aangevraagd, voor een bedrag 
van 165 miljard EUR (43 % van het totale beschikbare leningbedrag). Italië, 
Griekenland en Roemenië hebben als enige lidstaten het maximale bedrag gevraagd. 

                                                      
49 Artikel 14, lid 2, van de RRF-verordening. 

50 Griekenland, Italië, Cyprus, Polen, Portugal, Roemenië en Slovenië. 
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20 Indien de leningcomponent van de RRF volledig wordt benut, zal het aandeel 
door de EU gefinancierde overheidsuitgaven in de lidstaten toenemen van ongeveer 
1 % tot maximaal 3 % van het bbp van de EU. Met de RRF zal het aandeel door de EU 
gefinancierde overheidsinvesteringen in de lidstaten verder stijgen. In 2021 
verwachtte de Commissie dat de overheidsinvesteringen zouden stijgen van 3 % van 
het bbp van de EU in 2019 tot 3,5 % in 2023. De RRF zal een groot deel van deze 
stijging voor haar rekening nemen51. 

De RRF wordt gefinancierd door de uitgifte van obligaties 

21 De uitgaven in het kader van de EU-begroting, onder meer via de 
cohesiebeleidsfondsen, worden hoofdzakelijk gefinancierd met bijdragen van de 
lidstaten en in mindere mate met andere specifieke ontvangsten52. NGEU — en 
bijgevolg ook de RRF — wordt daarentegen volledig gefinancierd door geld te lenen op 
de kapitaalmarkten53. De uitgifte van een gemeenschappelijke schuld op dergelijke 
schaal is een belangrijke noviteit voor de EU (zie kader 4). 

                                                      
51 European Economic Forecast, Autumn 2021, institutional paper 160, blz. 35. 

52 Artikel 2, lid 1, van Besluit (EU, Euratom) 2020/2053 van de Raad betreffende het stelsel 
van eigen middelen van de Europese Unie. 

53 Artikel 5, lid 1, van Besluit (EU, Euratom) 2020/2053 van de Raad. 

https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-forecast-and-surveys/economic-forecasts/autumn-2021-economic-forecast-recovery-expansion-amid-headwinds_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D2053&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D2053&from=nl
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Kader 4 

Financiering door de uitgifte van obligaties 

Tegen 2026 zal de Commissie middelen voor de NGEU mobiliseren door EU-
obligaties uit te geven54. De obligaties zullen een verschillende looptijd hebben: 
maximaal dertig jaar, maar andere lopen veel korter, waaronder kortlopende “EU-
bills” van minder dan een jaar. Alle schulden in het kader van NGEU zullen tegen 
2058 zijn afgelost55. De aflossing van de hoofdsom en de bijkomende rente voor 
de uitgaven aan subsidies komen ten laste van de EU-begroting. De RRF-leningen 
en de kosten in verband met het lenen van geld, waaronder de rente, zullen 
worden terugbetaald door de begunstigde lidstaten56. Tegen eind oktober 2022 
had de Commissie voor 226 miljard EUR aan obligaties57 uitgegeven en 
81,4 miljard EUR aan subsidies en 34,2 miljard EUR aan leningen uitbetaald. 

Wij werken momenteel aan een controle van het NGEU-schuldbeheer door de 
Commissie. We zijn van plan ons verslag in 2023 te publiceren. 

De subsidiabiliteitsperiode van de RRF is korter en loopt niet 
door na afloop van het instrument 

22 De subsidiabiliteitsperiode voor de cohesiebeleidsfondsen van 2021-2027 
bedraagt negen jaar58. Voor de periode 2014-2020 bedraagt deze tien jaar59. De 
subsidiabiliteitsperiode van de RRF is korter, namelijk zesenhalf jaar. Tijdens deze 
periode moeten de overeengekomen mijlpalen en streefdoelen worden bereikt en 
kunnen de desbetreffende betalingen tot eind 2026 worden verricht60. De 

                                                      
54 Artikelen 4 en 7 van Uitvoeringsbesluit C(2021) 2502 final van de Commissie tot vaststelling 

van de noodzakelijke regelingen voor het beheer van de transacties tot het opnemen van 
leningen op grond van Besluit (EU, Euratom) 2020/2053 van de Raad en voor 
leningstransacties die verband houden met overeenkomstig artikel 15 van de RRF-
verordening verstrekte leningen. 

55 Artikel 6 van Besluit (EU, Euratom) 2020/2053 van de Raad. 

56 Artikel 5, lid 2, van Besluit (EU, Euratom) 2020/2053 van de Raad. Artikel 15, lid 3, van de 
RRF-verordening. Artikel 220, lid 5, punt e), van het Financieel Reglement. 

57 The EU as a borrower — investor relations. 

58 Artikel 63, lid 2, van de GB-verordening. 

59 Artikel 65, lid 2, van Verordening (EU) 1303/2013 houdende gemeenschappelijke 
bepalingen (de “GB-verordening 2014-2020”). 

60 Artikel 17, lid 2, artikel 18, lid 4, punt i), en artikel 24, lid 1, van de RRF-verordening. 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/c2021_2502_en_act_part1_v1.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D2053&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D2053&from=nl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=nl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=celex%3A32018R1046
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower-investor-relations_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=nl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=nl
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subsidiabiliteitsperiode van het cohesiebeleid is niet alleen langer, maar loopt ook 
door na afloop van de programmeringsperiode, hetgeen niet geldt voor de RRF. Net als 
voor de cohesiebeleidsfondsen zijn de lidstaten echter niet verplicht alle beschikbare 
RRF-financiering voor het einde van de periode te besteden (zie figuur 5). 

Figuur 5 — Subsidiabiliteitsperioden van de cohesiebeleidsfondsen en de 
RRF 

Bron: ERK, op basis van de GB-verordening 2014-2020 en 2021-2027, de RRF-verordening en de React-
EU-verordening. 

23 In het kader van het cohesiebeleid kunnen uitgaven na afloop van de
programmeringsperiode voor terugbetaling worden gedeclareerd. Daardoor ontstaat 
overlapping tussen de perioden: de subsidiabiliteitsperiode voor het ene programma 
loopt door tot na het begin van de volgende programmeringsperiode, en dit kan een 
belemmering zijn voor het tijdig starten van de volgende periode. 

2014-2020

financiert

Cohesiebeleid 2021-2027

React-EU

RRF
NGEU

februari
2020

augustus
2026

Periode vóór de vaststelling van de relevante verordening waarvoor reeds uitgevoerde 
maatregelen met terugwerkende kracht kunnen worden gefinancierd
Aanvullende uitgavenperiode na afloop van de programmeringsperiode

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=nl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN&_sm_au_=iVV4RqFJPvKDDkVDVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=nl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2221&from=nl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2221&from=nl
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24 Zoals wij in het verleden hebben opgemerkt, bemoeilijkt een dergelijk lang 
tijdsbestek bovendien de bepaling van de investeringsbehoeften tijdens de 
onderhandelingen over partnerschapsovereenkomsten en programma’s61. Om dit te 
verhelpen, kunnen de cohesiebeleidsprogramma’s, indien gerechtvaardigd, in de loop 
van de programmeringsperiode worden gewijzigd62. Voor de RRF zal de Commissie na 
eind 2026 geen middelen meer uitbetalen. 

  

                                                      
61 Speciaal verslag nr. 36/2016: “Een beoordeling van de regelingen voor de afsluiting van de 

programma’s 2007-2013 voor cohesie en plattelandsontwikkeling”, paragrafen 58-64 
en 128-130. 

62 Speciaal verslag 24/2021: “Resultaatgerichte financiering in het cohesiebeleid: 
nastrevenswaardige ambities, maar nog steeds belemmeringen in de periode 2014-2020”, 
paragraaf 82. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_36/SR_CLOSURE_2007_2013_NL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_NL.pdf
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Governance en beheer 

De RRF en de cohesiebeleidsfondsen worden beheerd als 
onderdeel van de EU-begroting, maar voor uitbetalingen uit de 
RRF is de betrokkenheid van de Raad vereist 

De cohesiebeleidsfondsen en de RRF-subsidies maken deel uit van de 
EU-begroting, maar de RRF-leningen niet 

25 De cohesiebeleidsfondsen maken deel uit van de jaarlijkse begroting en 
jaarrekeningen van de EU63. Hoewel de NGEU-begroting buiten het MFK om is 
vastgesteld, maken de RRF-subsidies deel uit van de jaarlijkse begroting en de 
geconsolideerde rekeningen van de EU64. De RRF-leningen maken geen deel uit van de 
EU-begroting, maar zijn opgenomen in de geconsolideerde rekeningen65. Met het oog 
op de transparantie neemt de Commissie evenwel ook informatie over de 
leningcomponent op in de ontwerpbegroting66. 

De Commissie moet de Raad raadplegen alvorens RRF-middelen uit te 
betalen 

26 De Commissie, meer bepaald DG REGIO en DG EMPL, deelt samen met de 
lidstaten de verantwoordelijkheid voor het beheer van de cohesiebeleidsfondsen67. 
Voor de RRF is de situatie anders. De RRF wordt direct beheerd door de taskforce 
Herstel en veerkracht (RECOVER) van het secretariaat-generaal en DG ECFIN68. De 

                                                      
63 Artikel 10 van Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 tot vaststelling van de financiële 

regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie (het “Financieel Reglement”). 

64 Artikel 21, lid 6, artikel 83, lid 1, punt b), i), en artikel 244, lid 1, punt a), van het Financieel 
Reglement. 

65 Mededeling van de Commissie over de geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie 
— begrotingsjaar 2021, COM(2022) 323 final, toelichting 2.4.1.1, blz. 65. 

66 Commissie, Statement of Estimates for the financial year 2022, blz. 17. 

67 Artikel 7 van de GB-verordening. 

68 Artikel 8 van de RRF-verordening. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=EN
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/2021_eu_accounts_adopted_web.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/db2022_statement_of_estimates_web.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=nl
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Commissie coördineert de werkzaamheden van haar diensten intern om te zorgen 
voor samenhang tussen beide instrumenten. 

27 De Commissie is als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor de goedkeuring 
van uitbetalingen in het kader van de cohesiebeleidsprogramma’s. Ook hier geldt voor 
de RRF een andere regeling. Alvorens het besluit tot goedkeuring van betalingen in het 
kader van de RRF vast te stellen, moet de Commissie haar voorlopige beoordeling 
indienen en rekening houden met het advies van het Economisch en Financieel Comité 
van de Raad. Een comité van vertegenwoordigers van de lidstaten moet het besluit van 
de Commissie onderzoeken en kan het met gekwalificeerde meerderheid nietig 
verklaren69. 

De kwijting door het Parlement heeft geen betrekking op de RRF-
leningen 

28 De verantwoordelijkheden voor de cohesiebeleidsfondsen zijn duidelijk 
gescheiden tussen het Parlement en de Raad (als begrotings- en kwijtingsautoriteit) en 
de Commissie (die belast is met de uitvoering van de begroting). De jaarlijkse begroting 
van de EU wordt goedgekeurd door het Parlement, met instemming van de Raad70. De 
Commissie stelt jaarrekeningen op, waarvoor zij goedkeuring — ofwel “kwijting” — 
moet vragen aan het Parlement. Op aanbeveling van de Raad mag het Europees 
Parlement kwijting verlenen71. De bevoegdheid van het Parlement om de Commissie 
kwijting te verlenen, geldt ook voor de RRF72. Deze kwijting heeft echter geen 
betrekking op de leningcomponent van de RRF. 

                                                      
69 Artikel 24, lid 4, en artikel 24, lid 5, van de RRF-verordening. 

70 Artikel 314 VWEU. 

71 Artikel 319 VWEU. Artikel 261, lid 1, van het Financieel Reglement. 

72 Bijlage I, punt 39, bij het Interinstitutioneel Akkoord tussen het Parlement, de Raad en de 
Commissie betreffende begrotingsdiscipline, samenwerking in begrotingszaken en goed 
financieel beheer, alsmede betreffende nieuwe eigen middelen, met inbegrip van een 
routekaart voor de invoering van nieuwe eigen middelen. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=nl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN&_sm_au_=iVVt2q5fMLSRsvWFVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN&_sm_au_=iVVt2q5fMLSRsvWFVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=nl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020Q1222(01)&from=NL
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De cohesiebeleidsfondsen en de RRF worden op verschillende 
wijzen beheerd, en dat vergt extra administratieve 
inspanningen 

De uitvoering van het cohesiebeleid vindt plaats binnen een 
gemeenschappelijk EU-kader, terwijl de RRF wordt uitgevoerd via 
nationale systemen 

29 Er zijn duidelijke verschillen in de praktische uitvoering van de instrumenten. Zo 
verschillen de verantwoordelijkheden van de nationale en regionale autoriteiten. 
Cohesiebeleidsfondsen worden door alle lidstaten en regio’s uitgevoerd op basis van 
het in de verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen (GB-verordening) 
vastgestelde kader. De RRF wordt uitgevoerd via nationale systemen, die per definitie 
lidstaatspecifiek zijn (zie kader 5). 

Kader 5 

De verantwoordelijkheden van de autoriteiten in de lidstaten 

De cohesiebeleidsfondsen worden in gedeeld beheer uitgevoerd, via zowel 
nationale als regionale programma’s. Bij de programmering, de uitvoering, het 
toezicht en de controle zijn honderden nationale en regionale autoriteiten in de 
lidstaten betrokken. Begunstigden van EU-middelen kunnen publiek- of 
privaatrechtelijke instanties, entiteiten met of zonder rechtspersoonlijkheid of 
natuurlijke personen zijn die belast zijn met het opzetten, of met het opzetten en 
uitvoeren, van concrete acties73. 

De RRF wordt in direct beheer uitgevoerd, en de lidstaten zijn de begunstigden74. 
Zij zijn ook verantwoordelijk voor de naleving van de basisbeginselen van goed 
financieel beheer. Op lidstaatniveau berust de algemene verantwoordelijkheid bij 
een leidende autoriteit (de “RRF-coördinator”) die fungeert als enig 
aanspreekpunt voor de Commissie75. Ministeries en regio’s kunnen worden belast 
met de uitvoering van projecten en het uitbrengen van verslag over de voortgang 
ervan aan deze coördinator. 

                                                      
73 Artikel 2, punt 9, van de GB-verordening. 

74 Artikel 22, lid 1, van de RRF-verordening. 

75 Richtsnoeren van de Commissie aan de lidstaten over de plannen voor herstel en 
veerkracht (deel 1 van 2), SWD(2021) 12 final, blz. 46. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
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Er zijn extra administratieve inspanningen op nationaal niveau nodig om 
beide systemen parallel uit te voeren 

30 De parallelle uitvoering van de RRF en de cohesiebeleidsfondsen kan de 
administratieve capaciteitsproblemen verergeren. In de helft van de lidstaten in onze 
steekproef zijn dezelfde instanties verantwoordelijk voor het ontwerp en de uitvoering 
van zowel de cohesiebeleidsfondsen als de RRF76. In dat geval benut de RRF de 
capaciteit die de nationale autoriteiten hebben ontwikkeld voor de uitvoering van de 
cohesiebeleidsfondsen. Dergelijke regelingen helpen ook het risico van dubbele 
financiering te beperken. 

31 Twee lidstaten in onze steekproef (Italië en Roemenië) hebben specifieke 
maatregelen in hun herstel- en veerkrachtplannen opgenomen om problemen rond de 
administratieve capaciteit aan te pakken. Ook hebben verschillende lidstaten in onze 
steekproef (Italië, Roemenië en Frankrijk) ons laten weten voornemens te zijn extra 
personeel in dienst te nemen voor de uitvoering van de RRF (zie kader 6). 

Kader 6 

Maatregelen inzake de administratieve capaciteit in Italië 

Italië, een van de grootste ontvangers van middelen uit de RRF, React-EU en de 
cohesiebeleidsfondsen, wil verschillende maatregelen nemen om zijn 
administratieve capaciteit te vergroten: 

— de oprichting van een nieuwe technische en operationele 
ondersteuningsdienst om een pool van multidisciplinaire deskundigen uit 
verschillende overheidsorganen tot stand te brengen bij wie de bij de RRF 
betrokken centrale, regionale en lokale autoriteiten terechtkunnen voor 
specialistisch advies; 

— de opneming van bepalingen in het nationale recht om de gunning en 
uitvoering van overheidsopdrachten te vereenvoudigen en te versnellen; en 

— de werving van 2 800 ambtenaren voor bij de uitvoering van de EU-fondsen 
betrokken instanties. 

                                                      
76 Spanje, Roemenië en Slovenië, van alle lidstaten die in onze steekproef voorkwamen. 
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32 Beide instrumenten voorzien in technische bijstand, zij het in verschillende 
vormen. Voor de cohesiebeleidsfondsen kunnen de lidstaten technische bijstand 
gebruiken bij voorbereiding, opleiding, beheer, monitoring, evaluatie, zichtbaarheid en 
communicatie77. Voor technische bijstand is in de periode 2021-2027 maximaal 
ongeveer 14 miljard EUR beschikbaar. Daarnaast kunnen de lidstaten voor beide 
instrumenten gebruikmaken van het instrument voor technische ondersteuning78 met 
een budget van in totaal 864 miljoen EUR. Dit instrument ondersteunt de overheid bij 
het ontwerp, de ontwikkeling en de uitvoering van hervormingen en bij het 
voorbereiden van investeringen. 

  

                                                      
77 Artikel 36 van de GB-verordening. 

78 Verordening (EU) 2021/240 tot vaststelling van een instrument voor technische 
ondersteuning. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0240&qid=1642846530461&from=nl
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Programmering van de uitgaven 

De programmering van de RRF is centraler opgezet 

De RRF is gebaseerd op een enkelvoudig programmeringsdocument voor 
elke lidstaat en behoeft, op EU-niveau, de goedkeuring van de Raad 

33 De RRF-programmering is gebaseerd op één document per lidstaat. In dit 
document, het herstel- en veerkrachtplan, worden gedetailleerde gegevens verstrekt 
over de investeringen en hervormingen die worden ondersteund met de RRF-subsidies 
en, in voorkomend geval, leningen. Dit wordt beoordeeld door de Commissie, die een 
voorstel voor een uitvoeringsbesluit van de Raad opstelt met bindende maatregelen, 
de bijbehorende te behalen mijlpalen en streefdoelen en het aantal betalingen en de 
hoogte daarvan. Eenmaal vastgesteld wordt het uitvoeringsbesluit aangevuld met 
operationele regelingen voor de technische uitvoering79, de 
financieringsovereenkomsten waarop de begrotingsvastleggingen zijn gebaseerd80, en 
de leningsovereenkomsten81, voor zover van toepassing. 

34 Voor de cohesiebeleidsfondsen ondertekent elke lidstaat een 
partnerschapsovereenkomst met de Commissie, waarin de strategische oriëntatie van 
de financiering en de regelingen voor het gebruik ervan worden uiteengezet82. Die 
overeenkomst bevat informatie over de nationale of regionale programma’s waarmee 
de voornaamste uitdagingen voor het land of de regio worden aangepakt83. De 
Commissie stelt uitvoeringshandelingen vast om de partnerschapsovereenkomst en de 
programma’s goed te keuren84. 

                                                      
79 Artikel 18, lid 1, en artikel 20, lid 6, van de RRF-verordening. 

80 Artikel 23 van de RRF-verordening. Artikel 7, lid 3, van het Financieel Reglement. 

81 Artikel 15 van de RRF-verordening. 

82 Artikel 10, lid 1, van de GB-verordening. 

83 Artikel 22, lid 3, van de GB-verordening. 

84 Artikel 12, lid 4, en artikel 23, lid 4, van de GB-verordening. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=nl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=nl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=nl
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35 Figuur 6 geeft een overzicht van het beoordelings- en goedkeuringsproces voor 
de programmering van de uitgaven. 

Figuur 6 — Programmering van de uitgaven 
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Eén entiteit in de lidstaten 
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Verantwoordelijke 
organen binnen de 
Commissie: RECOVER en 
DG ECFIN 
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Bron: ERK, op basis van de GB-verordening en de RRF-verordening. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN&_sm_au_=iVV4RqFJPvKDDkVDVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=nl
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36 De cohesiebeleidsprogramma’s kunnen al worden gewijzigd na een beoordeling 
en goedkeuring door de Commissie85. Wijzigingen in de herstel- en veerkrachtplannen 
moeten worden beoordeeld door de Commissie en tevens goedgekeurd door de 
Raad86. Hierdoor wordt gewaarborgd dat de lidstaten voornemens zijn hun 
toezeggingen zoals uiteengezet in de herstel- en veerkrachtplannen na te komen. Wij 
hebben eerder opgemerkt dat de cohesiebeleidsprogramma’s vaak worden gewijzigd 
tijdens de uitvoering, met inbegrip van begrotingsherschikkingen binnen de grenzen 
die bij de GB-verordening zijn toegestaan87. 

Het partnerschapsbeginsel van het cohesiebeleid is geen voorwaarde 
van de RRF 

37 Voor de cohesiebeleidsfondsen moeten de lidstaten het partnerschapsbeginsel in 
overeenstemming met de Europese gedragscode inzake partnerschap toepassen88. 
Regionale, lokale en stedelijke overheden, maatschappelijke organisaties en 
economische en sociale partners kunnen allemaal een bijdrage leveren aan de 
opstelling van partnerschapsovereenkomsten en aan de voorbereiding, uitvoering en 
evaluatie van elk programma89. Hiermee wordt beoogd dat de fondsen inspelen op de 
belichte behoeften en uitdagingen. 

38 Voor de RRF wordt een andere procedure gevolgd. Bij de opstelling van herstel- 
en veerkrachtplannen hoeven de nationale autoriteiten alleen lokale en regionale 
autoriteiten, sociale partners, maatschappelijke organisaties en jongerenorganisaties 
te raadplegen voor zover de nationale wetgeving dat vereist. Het raadplegingsproces 
wordt in de herstel- en veerkrachtplannen zelf samengevat90. 

                                                      
85 Artikel 13, lid 4, en artikel 24, lid 4, van de GB-verordening. 

86 Artikel 21, lid 2, van de RRF-verordening. 

87 Speciaal verslag 24/2021, paragrafen 53-57 en 120. 

88 Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 240/2014 van de Commissie betreffende de Europese 
gedragscode inzake partnerschap in het kader van de Europese structuur- en 
investeringsfondsen. 

89 Artikel 8 van de GB-verordening. 

90 Artikel 18, lid 4, punt q), van de RRF-verordening. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_NL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0240&from=nl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=nl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=nl
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De programmeringsdocumenten worden op verschillende 
wijzen beoordeeld 

De beoordeling door de Commissie van ontwerpplannen voor herstel en 
veerkracht is gebaseerd op vooraf vastgestelde criteria 

39 In het kader van het cohesiebeleid beoordeelt de Commissie of
partnerschapsovereenkomsten en -programma’s in overeenstemming zijn met de GB-
verordening en de relevante fondsspecifieke voorschriften91. Daarentegen onderwerpt 
zij het herstel- en veerkrachtplan aan een voorafgaande beoordeling waarin zij elf 
brede en generieke kwalitatieve criteria toepast, zoals de vraag of het herstel- en 
veerkrachtplan een alomvattende en voldoende evenwichtige respons vormt op de 
economische en sociale situatie, en of de geraamde totale kosten stroken met het 
kosteneffeciëntiebeginsel, en of die kosten in verhouding staan tot de verwachte 
nationale economische en sociale gevolgen92. 

40 In het verleden hebben we opgemerkt dat de Commissie enige flexibiliteit heeft
bij de uitlegging en beoordeling van deze criteria, en dat daarbij noodzakelijkerwijs 
sprake is van kwalitatieve beoordelingen93. In een onlangs gepubliceerd verslag 
hebben wij de beoordeling van de herstel- en veerkrachtplannen door de Commissie 
onderzocht voor een steekproef van lidstaten. Wij concluderen dat de beoordeling 
over het algemeen adequaat was gezien de complexiteit van het proces en de 
tijdsdruk. We hebben echter een aantal tekortkomingen, risico’s en aandachtspunten 
voor de toekomst vastgesteld, zoals betalingsprofielen die het resultaat zijn van 
onderhandelingen, mijlpalen en streefdoelen die onduidelijk zijn, en toezicht- en 
controlesystemen die ten tijde van de beoordeling nog niet volledig waren 
ingevoerd94. 

91 Artikel 12, lid 1, en artikel 23, lid 1, van de GB-verordening. 

92 Artikel 19, lid 3, punt a), en artikel 19, lid 3, punt i),van de RRF-verordening. 

93 Advies nr. 06/2020, paragraaf 44. 

94 Speciaal verslag 21/2022, paragrafen 112 en 113. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP20_06/OP20_06_NL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_21/SR_NRRPs_NL.pdf
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41 Ook de eisen ten aanzien van de transparantie verschillen. De beoordelingen van 
de Commissie van vastgestelde herstel- en veerkrachtplannen zijn openbaar95, terwijl 
die van partnerschapsovereenkomsten en -programma’s in het kader van het 
cohesiebeleid alleen worden gedeeld met de betrokken nationale en regionale 
autoriteiten. 

De reikwijdte van de beoordeling van de Commissie verschilt per 
instrument 

42 De richtsnoeren voor betere regelgeving van de Commissie96 bevatten vijf 
criteria: doeltreffendheid, doelmatigheid, relevantie, coherentie en EU-meerwaarde. 
Vier daarvan worden gebruikt voor de beoordeling van zowel de herstel- en 
veerkrachtplannen in het kader van de RRF als de partnerschapsovereenkomsten en -
programma’s in het kader van het cohesiebeleid. Ondertussen verschilt de reikwijdte 
van de beoordeling door de Commissie voor elk instrument (zie figuur 7). 

                                                      
95 Een samenvatting door de Commissie van de beoordeling van de herstel- en 

veerkrachtplannen is hier te vinden. 

96 Werkdocument van de diensten van de Commissie, “Better Regulation Guidelines”, 
SWD(2021) 305, blz. 23 en 26. 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_nl%23nationale-plannen-voor-herstel-en-veerkracht#%20
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Figuur 7 — Reikwijdte van de beoordeling  

CRITERIA COHESIEBELEID RRF 

DOELTREFFENDHEID 

Artikel 11, lid 1, punt b), 
van de GB-verordening 

Artikel 19, lid 3, punt g), 
van, en criterium 2.7 in 
bijlage V bij de RRF-
verordening 

De 
partnerschapsovereenkomst 
beschrijft de belangrijkste 
resultaten die voor elk fonds 
worden verwacht, alsook de 
verwachte bijdrage aan de 
geselecteerde 
beleidsdoelstellingen 

Het is de bedoeling dat het 
herstel- en veerkrachtplan 
een duurzaam effect 
teweegbrengt in termen van 
structurele veranderingen in 
bestuur of beleid 

   
EFFICIËNTIE 

Artikel 11, lid 1, punt c), 
en artikel 22, lid 3, 
punt g), van de GB-
verordening 

Artikel 19, lid 3, punt i), 
van, en criterium 2.9 in 
bijlage V bij de RRF-
verordening 

De voorgestelde voorlopige 
financiële toewijzing 
voldoet aan de regels inzake 
thematische concentratie en 
bevat gegevens per 
beleidsdoelstelling op 
nationaal en regionaal 
niveau 

De geraamde totale kosten 
zijn redelijk en aannemelijk. 
Geen onderzoek naar steun 
op regionaal niveau 

   

RELEVANTIE 

Artikel 22, lid 3, punt a), 
van de GB-verordening 

Artikel 19, lid 3, punt c), 
van, en criterium 2.3 in 
bijlage V bij de RRF-
verordening 

De belangrijkste aan te 
pakken uitdagingen houden 
verband met economische, 
sociale en territoriale 
verschillen 

Het herstel- en 
veerkrachtplan draagt bij tot 
de economische, sociale en 
institutionele veerkracht van 
de lidstaat door de 
economische kwetsbaarheid 
voor schokken te 
verminderen en 
economische en sociale 
structuren en instellingen 
beter in staat te stellen zich 
aan te passen aan schokken 
en die op te vangen 

   

COHERENTIE 

Artikel 5, lid 3, en 
artikel 11, lid 1, punt b), 
van de GB-verordening 

Artikel 19, lid 3, punt k), 
van, en criterium 2.11 in 
bijlage V bij de RRF-
verordening 

Coördinatie en samenhang 
tussen de fondsen en tussen 
de nationale en regionale 
programma’s, 
complementariteit en 
synergieën met andere EU-
instrumenten (waaronder 
de RFF) voor elke 
geselecteerde 
beleidsdoelstelling 

Interne samenhang van de 
maatregelen in het herstel- 
en veerkrachtplan, d.w.z. dat 
de voorgestelde 
maatregelen elkaar 
versterken en aanvullen 

 
Bron: ERK, op basis van de GB-verordening en de RRF-verordening. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN&_sm_au_=iVV4RqFJPvKDDkVDVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=nl
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43 De lidstaten moeten de Commissie kostenramingen verstrekken voor de 
maatregelen die zijn opgenomen in hun herstel- en veerkrachtplannen. Bij haar 
beoordeling van de herstel- en veerkrachtplannen gaat de Commissie na of deze 
ramingen redelijk en aannemelijk zijn en of de voorgestelde steun een aanvulling 
vormt op andere EU-financiering97. Ook gaat zij na of de steun in de plaats komt van 
terugkerende nationale uitgaven98. Om het investeringsniveau breder te kunnen 
ramen, moesten de lidstaten het gemiddelde peil van de nationale overheidsuitgaven 
opgeven voor zowel 2017, 2018 als 2019 wat betreft investeringen die vergelijkbaar 
zijn met die van de herstel- en veerkrachtplannen99. 

44 In het kader van cohesiebeleid werd de EU-meerwaarde beoordeeld aan de hand 
van het additionaliteitsbeginsel, ofwel het vereiste dat de cohesiebeleidsmiddelen niet 
in de plaats mogen komen van terugkerende nationale uitgaven100. Sinds 2007 is het 
vereiste voor de lidstaten om dit aan te tonen, echter geleidelijk afgeschaft. In de 
periode 2021-2027 zal de Commissie de additionaliteit bij de beoordeling van 
partnerschapsovereenkomsten en -programma’s niet langer verifiëren (zie kader 7). 

                                                      
97 Artikel 9, artikel 19, lid 3, punt i), van, en criterium 2.9, in bijlage V bij de RRF-verordening. 

98 Artikel 5, lid 1, van de RRF-verordening. 

99 SWD(2021) 12, deel 1 van 2, blz. 55. 

100 Artikel 95, lid 2, van de GB-verordening 2014-2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=nl
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Kader 7 

Het additionaliteitsvereiste voor het cohesiebeleid 

In de periode 2007-2013 moesten lidstaten met regio’s die onder de 
convergentiedoelstelling vielen, d.w.z. met een bbp per hoofd van de bevolking 
van minder dan 75 % van het EU-gemiddelde, de structurele overheidsuitgaven of 
daarmee gelijk te stellen structurele uitgaven in elke betrokken regio gedurende 
de gehele periode op hetzelfde peil handhaven101. 

In de periode 2014-2020 werd aan het additionaliteitsvereiste geacht te zijn 
voldaan als de lidstaten de structurele overheidsuitgaven gedurende de gehele 
periode op nationaal niveau op hetzelfde peil handhaafden. Daarbij werd niet 
verwezen naar het regionale uitgavenpeil. Dit vereiste werd alleen geverifieerd 
voor de lidstaten waarvan de minder ontwikkelde regio’s ten minste 15 % van de 
totale bevolking uitmaakten, onder bepaalde voorwaarden102. 

Bij wijze van vereenvoudiging schrijft de Commissie voor de periode 2021-2027 
niet langer voor dat de lidstaten de additionaliteit van de programma’s 
aantonen103. 

De parallelle programmering van de cohesiebeleidsfondsen en 
de RRF stelde de lidstaten voor specifieke problemen 

Twee derde van de herstel- en veerkrachtplannen werd binnen zes 
maanden aangenomen, terwijl de opstelling van en de 
onderhandelingen over cohesiebeleidsprogramma’s nog meer vertraging 
opliepen dan in eerdere perioden 

45 In eerdere MFK-perioden liepen de onderhandelingen van de Commissie over 
partnerschapsovereenkomsten en -programma’s vertraging op en werden zij nooit 
afgerond vóór het einde van het eerste jaar van het MFK. Die vertragingen vloeiden 
voort uit de laattijdige vaststelling van het MFK-pakket, waardoor ook de vaststelling 

                                                      
101 Artikel 15, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad houdende algemene 

bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal 
Fonds en het Cohesiefonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1260/1999. 

102 Artikel 95, lid 4, van de GB-verordening 2014-2020. 

103 Handboek vereenvoudiging, maatregel nr. 16, blz. 3. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1083&from=nl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=nl
https://ec.europa.eu/regional_policy/information-sources/publications/factsheets/2018/simplification-handbook-80-simplification-measures-in-cohesion-policy-2021-2027_nl
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van het cohesiebeleidspakket, dat een voorwaarde vormt voor de programmering op 
lidstaatniveau, vertraging opliep104. 

46 Voor de periode 2021-2027 zijn de vertragingen nog verder opgelopen: zoals wij 
eerder hebben gemeld, werden de GB-verordening en de fondsspecifieke 
verordeningen medio 2021 aangenomen, zes maanden na aanvang van de MFK-
periode105. De beheerautoriteiten waren ook betrokken bij de programmering van 
React-EU en bij de uitvoering van andere noodmaatregelen, zoals de RRF, de 
investeringsinitiatieven coronavirusrespons (CRII en CRII+)106 en maatregelen uit 
hoofde van het cohesiebeleid ten behoeve van vluchtelingen in Europa (CARE en 
CARE+)107. Hierdoor werd hun administratieve capaciteit nog meer versnipperd. In 
2021 heeft dit in bijna alle lidstaten geresulteerd in aanzienlijke vertragingen bij de 
voorbereidingswerkzaamheden voor de partnerschapsovereenkomsten en -
programma’s en bij de onderhandelingen daarover met de Commissie. Deze vertraging 
heeft onder meer tot gevolg dat de lidstaten de hun toegewezen 
cohesiebeleidsfondsen voor het MFK 2021-2027 in een korter tijdsbestek zullen 
moeten absorberen. Wij hebben eerder opgemerkt dat de absorptiepatronen per 

                                                      
104 Speciaal verslag nr. 17/2018: “Met de maatregelen die de Commissie en de lidstaten tijdens 

de laatste jaren van de programma’s voor de periode 2007-2013 namen, werd lage 
absorptie aangepakt, maar ze waren te weinig resultaatgericht”, paragrafen 14-18 en 83. 

105 2021 Jaarverslagen, paragraaf 2.6. 2020 Jaarverslagen, paragrafen 2.24 en 2.25. Speciaal 
verslag 14/2021: “Interreg-samenwerking: het potentieel van de grensoverschrijdende 
regio’s van de Europese Unie is nog niet volledig ontsloten”, paragraaf 92. Speciaal 
verslag 24/2021, paragrafen 83 en 124. 

106 Verordening (EU) 2020/460 tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1301/2013, 
(EU) nr. 1303/2013 en (EU) nr. 508/2014 wat betreft specifieke maatregelen om 
investeringen in de gezondheidszorgstelsels van de lidstaten en in andere sectoren van hun 
economieën vrij te maken als antwoord op de COVID-19-uitbraak. 
Verordening (EU) 2020/558 tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1301/2013 
en (EU) nr. 1303/2013 wat betreft specifieke maatregelen met het oog op uitzonderlijke 
flexibiliteit bij het gebruik van de Europese structuur- en investeringsfondsen naar 
aanleiding van de uitbraak van Covid-19. 

107 Verordening (EU) 2022/562 tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1303/2013 en 
(EU) nr. 223/2014 wat betreft maatregelen uit hoofde van het cohesiebeleid ten behoeve 
van vluchtelingen in Europa (CARE). Verordening (EU) 2022/613 tot wijziging van 
Verordeningen (EU) nr. 1303/2013 en (EU) nr. 223/2014 wat betreft de verhoging van de 
voorfinanciering uit de React-EU-middelen en de vaststelling van eenheidskosten. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_17/SR_ABSORPTION_NL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_NL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2020/annualreports-2020_NL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_14/SR_cross-border_NL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_14/SR_cross-border_NL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_NL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_NL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0460&from=nl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0558&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0562&from=nl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0613&qid=1654265647043&from=nl
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lidstaat verschillen108 en dat er vertragingen zijn opgetreden bij de absorptie van de 
cohesiebeleidsfondsen 2014-2020109. 

47 Voor de RRF verliepen de programmering en goedkeuring sneller. In de zes 
maanden tussen februari (toen de RRF-verordening werd vastgesteld) en juli 2021 
werden 18 herstel- en veerkrachtplannen vastgesteld110. Het was ook de bedoeling om 
de onderhandelingen snel af te ronden, aangezien de RRF bedoeld was als respons op 
een acute en dreigende crisis. Bovendien heeft het lagere aantal 
programmeringsdocumenten van de RRF, vergeleken met de bijna 
400 partnerschapsovereenkomsten en nationale en regionale programma’s, de 
Commissie geholpen bij de tijdige afronding van de beoordeling (zie kader 8). 

Kader 8 

Stand van zaken rond de aanneming en uitvoering 

Tegen oktober 2022: 

— had de Raad 26 herstel- en veerkrachtplannen vastgesteld, acht meer dan in 
juli 2021. De Commissie was nog bezig met de resterende beoordeling van 
het plan van Hongarije; 

— hadden de Commissie en de lidstaten 17 operationele regelingen 
ondertekend; 

— waren twaalf betalingsaanvragen reeds gevalideerd en uitbetaald, en 
verwachtte de Commissie dat in de loop van 2022 ongeveer 32 % van de 
subsidiebedragen zou worden uitbetaald111. 

— In de komende maanden zullen sommige lidstaten hun herstel- en 
veerkrachtplan nog wijzigen en opnieuw ter goedkeuring aan de Commissie 
en ter vaststelling aan de Raad voorleggen, gelet op de aanpassing van de 
maximale subsidietoewijzing in juni 2022 (zie kader 3). 

                                                      
108 Jaarverslagen 2021, paragraaf 2.16. Speciaal verslag nr. 17/2018, paragrafen 27 en 28. 

109 Jaarverslagen 2021, paragraaf 2.26. 

110 België, Tsjechië, Denemarken, Duitsland, Ierland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Kroatië, 
Italië, Cyprus, Letland, Litouwen, Luxemburg, Oostenrijk, Portugal, Slovenië en Slowakije. 

111 Op basis van gegevens in de Statement of Estimates for the financial year 2022 van de 
Commissie, blz. 34. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_NL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_17/SR_ABSORPTION_NL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_NL.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/db2022_statement_of_estimates_web.pdf
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Ter vergelijking geldt voor de cohesiebeleidsfondsen het volgende: 

— 23 van de 27 partnerschapsovereenkomsten en 185 van de 371 programma’s 
die onder deze evaluatie vallen, zijn door de Commissie goedgekeurd voor de 
periode 2021-2027; 

— er was nog geen aanvraag voor tussentijdse betaling ingediend voor de 
periode 2021-2027. In 2022 maken de voorfinancieringsbetalingen het 
grootste deel van de verwachte betalingen uit; 

— de Commissie heeft 72 % van de middelen voor de periode 2014-2020 
uitbetaald. Nederland, Denemarken en Kroatië hadden minder dan 58 % van 
hun toewijzingen (met inbegrip van React-EU) geabsorbeerd, en België, 
Duitsland, Italië, Malta, Slowakije en Spanje minder dan 65 %. 

De coördinatie van de gelijktijdige uitvoering van de twee instrumenten 
en het vermijden van dubbele financiering maakt deel uit van het 
programmeringsproces 

48 De lidstaten moesten in hun herstel- en veerkrachtplannen beschrijven hoe zij de 
parallelle uitvoering van de instrumenten willen coördineren, rekening houdend met 
de betreffende bedragen, de beschikbaarheid en het tijdschema van goed ontwikkelde 
projecten, en het niveau waarop het institutionele en rechtskader de 
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van een hervorming of investering bepaalt112. 
Dit is ook een vereiste voor de partnerschapsovereenkomsten en -programma’s in het 
kader van het cohesiebeleid. 

49 Complementariteit en synergie worden ofwel bereikt door verschillende op 
elkaar voortbouwende acties te financieren, of door de twee instrumenten te 
gebruiken ter financiering van verschillende elementen van dezelfde actie. In de 
meeste gevallen waren de beschrijvingen in de herstel- en veerkrachtplannen 
algemeen en beknopt, deels omdat de partnerschapsovereenkomsten en -
programma’s voor 2021-2027 nog niet waren opgesteld. Bijgevolg moesten de 
nationale autoriteiten in hun partnerschapsovereenkomsten voor het 
cohesiebeleid 2021-2027 rekening houden met de inhoud van hun herstel- en 
veerkrachtplannen. Dit was gemakkelijker voor lidstaten die vooraf een strategisch 
afbakeningskader hadden vastgesteld (zie kader 9). 

                                                      
112 SWD(2021) 12, deel 1 van 2, blz. 43. 
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Kader 9 

Het afbakeningskader in Frankrijk 

De Franse autoriteiten hebben ons laten weten dat zij, om mogelijke 
overlappingen tussen de RRF en de cohesiebeleidsfondsen 2021-2027 te 
analyseren en om te verduidelijken welk type investeringen uit welk fonds moest 
worden gefinancierd, een afbakeningskader hebben opgesteld dat vervolgens is 
gepubliceerd in een gids113. 

Vier hoofdcriteria vormen het uitgangspunt: 

— tijd, waarbij middelen eerst worden geabsorbeerd door de RRF of de 
resterende middelen uit de periode 2014-2020, met inbegrip van React-EU, 
en vervolgens door de cohesiebeleidsmiddelen 2021-2027; 

— thema, afhankelijk van de in aanmerking komende thema’s die worden 
bestreken; 

— begunstigden, waarbij de RRF wordt gebruikt voor specifieke soorten 
begunstigden; 

— territorialiteit, waarbij de RRF en de cohesiebeleidsfondsen aan afzonderlijke 
gebieden worden toegewezen overeenkomstig vooraf vastgestelde 
investeringsprioriteiten per geografisch gebied. 

Hoewel er naast dit kader nog steeds verdere coördinatie bij de uitvoering 
nodig is op regionaal en projectniveau, helpt het kader om de 
hoofdbeginselen vast te stellen. 

50 Bij haar beoordeling van de herstel- en veerkrachtplannen moest de Commissie 
de complementariteit en de coördinatie met andere EU-fondsen beoordelen114. De 
met elke lidstaat gesloten operationele regelingen voor de RRF voorzien ook in een 
jaarlijks evenement in iedere lidstaat om de uitvoering van zowel het herstel- en 
veerkrachtplan als andere EU-programma’s te bespreken115. 

                                                      
113 De door de Franse autoriteiten gepubliceerde gids is hier beschikbaar. 

114 SWD(2021) 12, deel 1 van 2, blz. 44. 

115 Verslag van de Commissie over de uitvoering van de herstel- en veerkrachtfaciliteit, 
COM(2022) 75, blz. 7 en 57. 

https://www.europe-en-france.gouv.fr/sites/default/files/guide_frr_cohesion_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/document_travail_service_part1_v2_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0075&qid=1670920546769&from=EN
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51 Een actie kan door beide instrumenten worden gefinancierd, voor zover dezelfde 
kosten slechts eenmaal worden gedekt en zolang de RRF niet de verplichte nationale 
medefinanciering van cohesiebeleidsprojecten dekt116. Alle door ons geraadpleegde 
lidstaten meldden dat zij dit risico in aanmerking hadden genomen en maatregelen 
hadden genomen om het te beperken. De Commissie moest vooraf beoordelen of de 
herstel- en veerkrachtplannen dergelijke maatregelen bevatten117. 

De absorptie van cohesiebeleidsfondsen zal worden beïnvloed door de 
RRF, maar ook door andere factoren 

52 Na de vaststelling van de RRF kunnen de lidstaten aanzienlijk meer geld 
investeren in economische, sociale en territoriale samenhang dan voorheen. Zes 
landen kunnen minstens twee keer zoveel uitgeven als in de periode 2014-2020118; 
zeven landen minstens drie keer zoveel119; en twee landen — Luxemburg en 
Nederland — zeven keer zoveel. 

53 In de periode 2014-2020 hadden de EFRO- en de CF-financiering een aandeel van 
ongeveer 10 % in de totale overheidsinvesteringen van alle 27 EU-lidstaten. In 
tien lidstaten120 was de EFRO- en CF-financiering goed voor meer dan een derde van 
alle overheidsinvesteringen121. Voor deze lidstaten zal het een grote uitdaging zijn om 
in 2021-2027 aanzienlijk meer EU-middelen te absorberen122. 

                                                      
116 Artikel 9 van de RRF-verordening. SWD(2021) 12, deel 1 van 2, blz. 42. 

117 Artikel 19, lid 3, punt j), van, en criterium 2.10 in bijlage V bij de RRF-verordening. 

118 Bulgarije, Duitsland, Ierland, Griekenland, Cyprus en Finland. 

119 België, Denemarken, Spanje, Frankrijk, Italië, Oostenrijk en Zweden. 

120 Bulgarije, Estland, Kroatië, Letland, Litouwen, Hongarije, Polen, Portugal, Roemenië en 
Slowakije. 

121 Commissie, Achtste verslag inzake economische, sociale en territoriale cohesie, blz. 243. 

122 Jaarverslag 2016, paragrafen 2.24 en 2.25. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=nl
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/reports/2022/eighth-report-on-economic-social-and-territorial-cohesion
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2016/annualreports-2016-NL.pdf
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54 De druk om middelen te absorberen neemt tegen het einde van de 
subsidiabiliteitsperiode toe, zoals we al eerder hebben opgemerkt123. Dit kan ertoe 
leiden dat er minder rekening wordt gehouden met de meerwaarde van investeringen, 
hetgeen ten koste zou kunnen gaan van de inachtneming van bepaalde 
subsidiabiliteitsregels en de kosteneffectiviteit124. Evenwel zijn verschillende aspecten 
gewijzigd voor de periode 2021-2027. Daarmee kunnen de problemen met de 
absorptie van de cohesiebeleidsmiddelen enigszins worden beperkt. 

— De financiering van grootschalige infrastructuurprojecten strekt zich vaak uit over 
meerdere opeenvolgende perioden. Dat is vaak nodig gelet op de tijd die nodig is 
om dergelijke projecten in gebruik te nemen. Maar zoals we in het verleden 
hebben opgemerkt, kan dat ook het gevolg zijn van vertragingen tijdens de 
planning en de bouw125. Na 2026 zullen er geen verdere betalingen uit hoofde van 
de RRF aan de lidstaten worden gedaan. Indien bepaalde RRF-investeringen niet 
zijn voltooid en aanvullende financiering vereisen, kan dergelijke financiering 
afkomstig zijn uit cohesiebeleidsprogramma’s. Dit laat ook zien dat de 
programmering van de twee instrumenten samenhang moet vertonen. 

                                                      
123 Snelle evaluatie 2019: “Niet-afgewikkelde vastleggingen in de EU-begroting nader 

bekeken”, april 2019, paragrafen 20 en 34-39. Speciaal verslag nr. 17/2018, paragrafen 20-
21 en 83-84. 

124 Speciaal verslag nr. 17/2018, paragrafen 15 en 87. 

125 Analyse nr. 05/2021: “Het EU-kader voor grote vervoersinfrastructuurprojecten: een 
internationale vergelijking”, paragrafen 52 en 53, blz. 32. Speciaal verslag 10/2020: 
“Vervoersinfrastructuren in de EU: megaprojecten moeten sneller worden uitgevoerd zodat 
de netwerkeffecten tijdig worden gerealiseerd”, paragrafen 45-48 en 84-86. 

https://www.eca.europa.eu/nl/Pages/DocItem.aspx?did=49618
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_17/SR_ABSORPTION_NL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_17/SR_ABSORPTION_NL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RW21_05/RW_Transport_flagships_NL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_10/SR_Transport_Flagship_Infrastructures_NL.pdf


45 

— Uit hoofde van de GB-verordening mogen de lidstaten maximaal 5 % van de 
initiële nationale toewijzingen van elk cohesiebeleidsfonds overhevelen naar een 
ander instrument in direct of indirect beheer, met inbegrip van hun herstel- en 
veerkrachtplannen. Daarbij wordt ook rekening gehouden met mogelijke 
overdrachten naar het InvestEU-programma126 op het niveau van de 
partnerschapsovereenkomst of via programmawijzigingen. In mei 2022 deed de 
Commissie het voorstel om dit percentage onder bepaalde voorwaarden tot 
12,5 % te verhogen127, als een van de REPowerEU-maatregelen128. Wij hebben 
een advies uitgebracht over dat voorstel129. 

— Ten slotte zal de uitvoering van zowel de RRF als de 
cohesiebeleidsfondsen 2021-2027 plaatsvinden tegen de achtergrond van 
gestegen prijzen als gevolg van inflatie. In het geval van de RRF zullen de lidstaten 
hierdoor meer onder druk komen te staan om de kosten te beheersen of extra 
nationale middelen uit te trekken om de RRF-investeringen en -hervormingen te 
voltooien. De financiering in het kader van de cohesiebeleidsfondsen is doorgaans 
gebaseerd op de daadwerkelijk gemaakte kosten. Aangezien de hogere kosten 
gedeeltelijk voor rekening van de EU-begroting zullen komen, zal dit waarschijnlijk 
leiden tot een hoger absorptiepercentage. 

126 https://investeu.europa.eu/index_en 

127 Mededeling van de Commissie over het REPowerEU-plan, COM(2022) 230 final, 
paragraaf 4.3. 

128 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/IP_22_3131 

129 Advies 04/2022 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de 

Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2021/241 wat betreft REPowerEU-hoofdstukken in 
herstel- en veerkrachtplannen en tot wijziging van Verordening (EU) 2021/1060, 
Verordening (EU) 2021/2115, Richtlijn 2003/87/EG en Besluit (EU) 2015/1814 [2022/0164 
(COD)]. 

https://investeu.europa.eu/index_en
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:fc930f14-d7ae-11ec-a95f-01aa75ed71a1.0015.02/DOC_1&format=PDF
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/IP_22_3131
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP22_04/OP_REPowerEU_NL.pdf
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Voorwaarden voor de verrichting van 
betalingen 

RRF-financiering is niet gekoppeld aan kosten 

De RRF financiert hervormingen en investeringen op basis van de 
verwezenlijking van mijlpalen en streefdoelen 

55 In het Financieel Reglement worden drie vormen van financiële steun door de EU 
genoemd130: 

— Bij de “vergoeding van kosten die daadwerkelijk zijn gemaakt” wordt de EU-
financiering uitbetaald op basis van de werkelijke kosten die de begunstigde heeft 
gemaakt. Deze kosten moeten worden gestaafd met bewijsstukken. 

— Bij “vereenvoudigde kostenopties” (SCO’s) worden uitgaven vergoed tegen een 
vooraf berekend percentage. Met standaardschalen van eenheidskosten en 
forfaitaire bedragen kunnen betalingen worden gekoppeld aan de output, maar 
niet noodzakelijkerwijs aan resultaten131. 

— Bij “niet aan financiering gekoppelde kosten” (FNLTC-model) wordt EU-
financiering verstrekt wanneer met een verrichting resultaten worden behaald of 
de verrichting voldoet aan eerder in wetgeving gestelde voorwaarden. Dit model 
is ingevoerd bij de herziening van het Financieel Reglement in 2018. 

56 Het FNLTC-model is verplicht voor de RRF: het ondersteunt de lidstaten bij de 
uitvoering van hervormingen en investeringen die volledig gebaseerd zijn op de 
verwezenlijking van mijlpalen en streefdoelen. Het model is niet van toepassing op 
afzonderlijke concrete acties; daarvoor mogen de lidstaten overeenkomstig hun 
nationale voorschriften een geschikt financieringsmodel kiezen. De verwezenlijking van 
mijlpalen en streefdoelen is het enige criterium om een betaling goed te keuren132. 

                                                      
130 Artikel 125, lid 1, van het Financieel Reglement. 

131 Speciaal verslag 24/2021, paragraaf 90. 

132 Overweging 18, en artikel 4, lid 2, en artikel 24, lid 3, van de RRF-verordening. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=nl
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_NL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=nl


47 

57 Vóór de indiening van het eerste betalingsverzoek ondertekenen de Commissie
en de afzonderlijke lidstaten operationele regelingen. Deze documenten bevatten 
informatie over de wijze waarop het uitvoeringsbesluit van de Raad wordt gemonitord, 
en de bewijzen die de Commissie verwacht om aan te tonen dat elke mijlpaal en elk 
streefdoel is bereikt133. Voordat RRF-middelen worden uitbetaald, moet de Commissie 
beoordelen of de lidstaat alle mijlpalen en streefdoelen in verband met het specifieke 
betalingsverzoek op bevredigende wijze heeft bereikt134. Daarnaast moet de lidstaat 
de Commissie verzekeren dat hij maatregelen heeft genomen om de financiële 
belangen van de EU te beschermen. De Commissie controleert dit echter niet voordat 
zij de uitbetaling goedkeurt. Pas daarna voert de Commissie steekproefsgewijze 
verificaties en controles achteraf uit in de lidstaten. 

58 De Commissie en de betrokken lidstaat stellen operationele regelingen op. De
RRF-verordening verschaft slechts beperkte informatie over de inhoud ervan. De 
Commissie heeft een model voor operationele regelingen opgesteld, maar heeft dat 
pas in oktober 2021 uitgebracht, toen de meeste uitvoeringsbesluiten van de Raad al 
waren vastgesteld. 

59 De Commissie is ook voornemens het RRF-financieringsmodel toe te passen op
andere onderdelen van de begroting. Zij heeft reeds voorgesteld het hoofdbeginsel 
van de RRF-financiering over te nemen in het nieuwe sociale klimaatfonds135, dat zij wil 
beheren met behulp van de plannen van de lidstaten, en waarbij de betalingen naar 
verwachting zullen worden verricht nadat vooraf overeengekomen mijlpalen en 
streefdoelen zijn verwezenlijkt. Evenzo zal het uitvoeringsmodel van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid vanaf 2023 op outputs worden gebaseerd136. 

133 Artikel 20, lid 6, van de RRF-verordening. SWD(2021) 12 final, blz. 34. 

134 Artikel 24, lid 3, van de RRF-verordening. 

135 Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van 
een sociaal klimaatfonds COM(2021) 568 final. 

136 Overweging 28 en artikel 37 van Verordening (EU) 2021/2116 inzake de financiering, het 

beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van 
Verordening (EU) nr. 1306/2013. Effectbeoordeling van de Commissie, SWD(2018) 301, 
bijlage 4, punt 2.3. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=nl
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e77b047-e4f0-11eb-a1a5-01aa75ed71a1.0021.02/DOC_3&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R2116&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD%3A2018%3A301%3AFIN
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Het cohesiebeleid financiert acties hoofdzakelijk op basis van de 
vergoeding van gemaakte kosten 

60 De betalingsvoorwaarden voor de cohesiebeleidsfondsen zijn: vervulling van de 
toepasselijke randvoorwaarden en indiening van het zekerheidspakket inzake de 
regelmatigheid van de door de lidstaat gedeclareerde uitgaven137. De Commissie 
betaalt het door de lidstaat gevraagde bedrag, mits dit lager is dan de EU-bijdrage die 
voor de respectieve prioriteit in het kader van het programma is goedgekeurd. 
Bovendien moet aan alle subsidiabiliteitsvoorwaarden voor de gedeclareerde uitgaven 
zijn voldaan. Dit geldt ook wanneer voor programma’s gebruik wordt gemaakt van 
SCO’s of FNLTC-modellen. 

61 Wij hebben eerder opgemerkt138 dat slechts een klein deel van de cohesie-
uitgaven voor 2014-2020 is terugbetaald met behulp van resultaatgerichte 
financieringsmodellen, bijna allemaal aan de hand van SCO’s in het kader van het ESF. 
Tot dusver werden bijna alle EFRO- en CF-programma’s uitsluitend uitgevoerd op basis 
van de vergoeding van gemaakte kosten. Het FNLTC-model is getest voor slechts één 
EFRO-project in Oostenrijk. Voor de periode 2021-2027 zijn SCO’s verplicht voor uit het 
EFRO en het ESF+ gefinancierde acties waarvan de kostprijs niet meer bedraagt dan 
200 000 EUR139. De Commissie verwacht ook dat het FNLTC-model meer zal worden 
gebruikt dan in de eerdere programmeringsperioden het geval was. 

Verschillen tussen beide instrumenten wat betreft het FNLTC-model 

62 In de periode 2021-2027 wordt het FNLTC-model in het kader van de RRF anders 
gebruikt dan in het kader van het cohesiebeleid. Er zijn met name verschillen in het 
gebruik van de begrippen “mijlpalen” en “streefdoelen” alsook in de wijze waarop 
uitbetalingen voor het verwezenlijken daarvan worden gerechtvaardigd door de 
onderliggende kosten (zie kader 10). 

                                                      
137 Artikel 15, lid 5, artikel 91, lid 2, en artikel 98, lid 1, van de GB-verordening. 

138 Speciaal verslag 24/2021, paragrafen 93, 101 en 127, en kader 8. 

139 Artikel 53, lid 2, van de GB-verordening. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=NL
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_NL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=nl
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Kader 10 

Verschillen tussen beide instrumenten bij de toepassing van het 
FNLTC-model 

De uitbetalingen in het kader van de cohesiebeleidsfondsen voor de 
periode 2021-2027 zijn: 

— gerelateerd aan afzonderlijke tussenstappen op weg naar de verwachte 
resultaten; 

— gebaseerd op de in de programma’s vastgestelde kwantitatieve mijlpalen en 
streefdoelen140. Er kunnen ook voorwaarden worden gesteld aan 
uitbetalingen, die een kwalitatief karakter kunnen hebben141; 

— bepaald op basis van een kostenraming vooraf, en niet op basis van de 
werkelijk gemaakte kosten142. 

Uitbetalingen uit hoofde van de RRF143: 

— worden betaald in vooraf bepaalde tranches zoals vermeld in het 
uitvoeringsbesluit van de Raad; 

— zijn afhankelijk van de verwezenlijking van een reeks in het uitvoeringsbesluit 
van de Raad omschreven mijlpalen en streefdoelen, waarbij mijlpalen de 
kwalitatieve vorderingen en streefdoelen de kwantitatieve vorderingen in de 
richting van de verwezenlijking van hervormingen en investeringen meten144; 

— zijn niet gekoppeld aan de vooraf geraamde kosten voor elke maatregel, noch 
aan de werkelijk gemaakte kosten145 (zie paragraaf 43). 

Voor beide instrumenten is het aan de lidstaten om te beslissen of het model ook 
wordt toegepast tussen de beheerautoriteit en de begunstigde 
(cohesiebeleidsfondsen) of tussen de lidstaat en de eindontvanger (RRF)146. 

 

                                                      
140 Artikel 2, punt 11, en artikel 2, punt 12, van de GB-verordening. 

141 Artikel 51, punt a), van de GB-verordening. 

142 Artikel 95, lid 1, van, en bijlage V — aanhangsel 2 bij de GB-verordening. 

143 Artikel 4, lid 2, en overwegingen 18, 30, 51 en 52 van de RRF-verordening. 

144 Artikel 2, punt 4, van de RRF-verordening. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=nl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
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Het valt nog te bezien in hoeverre de RRF-financiering resultaatgerichter 
is dan de cohesiebeleidsfondsen 

63 Resultaatgericht begroten is de systematische gebruikmaking van informatie over 
de outputs, resultaten en/of impact om te informeren over de toewijzing van 
overheidsmiddelen, deze te beïnvloeden en/of te bepalen147. De Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) definieert drie brede categorieën 
resultaatgericht begroten148 (zie kader 11). 

Kader 11 

OESO-classificatie van resultaatgericht begroten 

De OESO onderscheidt drie brede categorieën resultaatgericht begroten: 

— resultaatgericht begroten waarbij prestatie-informatie wordt gepresenteerd 
naast de financieringstoewijzingen, maar niet noodzakelijkerwijs wordt 
gebruikt om uitgavenbeslissingen te nemen; 

— begroten op basis van informatie over resultaten, waarbij dergelijke 
informatie uitdrukkelijk van invloed is op de middelentoewijzing; en 

— begroten op basis van resultaten, waarbij de financiering wordt gekoppeld 
aan outputs en resultaten. 

64 In een eerder verslag149 concludeerden wij dat er in de periode 2014-2020 veel is 
gedaan om de resultaatgerichtheid van het cohesiebeleid te versterken, maar dat 
resultaatgerichte financiering nog niet is gerealiseerd. Volgens een studie van de 
Commissie uit 2018 zouden begrotingssteun en een meer resultaatgerichte 

                                                      
145 SWD(2021) 12 final, deel 1 van 2, blz. 35. 

146 Overweging 41 en artikel 95, lid 3, van de GB-verordening. Overweging 18 van de RRF-
verordening. 

147 OESO, Incentivising performance in public investment policies delivered at national and 
subnational levels: Managing across temporal and institutional horizons, 31 maart 2017, 
blz. 8 en 9. 

148 OESO, Budgeting and performance in the European Union: A review by the OECD in the 
context of EU budget focused on results, OECD Journal on Budgeting, Volume 2017/1, 
paragraaf 1.2.1. 

149 Speciaal verslag 24/2021, paragraaf 107. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=nl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=nl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=nl
https://www.oecd.org/cfe/regionaldevelopment/Beazley_Incentivising-performance-in-public-investment-policies.pdf
https://www.oecd.org/cfe/regionaldevelopment/Beazley_Incentivising-performance-in-public-investment-policies.pdf
https://www.oecd.org/cfe/regionaldevelopment/Beazley_Incentivising-performance-in-public-investment-policies.pdf
https://www.oecd.org/gov/budgeting/budgeting-and-performance-in-the-eu-oecd-review.pdf
https://www.oecd.org/gov/budgeting/budgeting-and-performance-in-the-eu-oecd-review.pdf
https://www.oecd.org/gov/budgeting/budgeting-and-performance-in-the-eu-oecd-review.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_NL.pdf
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financiering een eenvoudig en doeltreffend mechanisme kunnen vormen voor die 
delen van de cohesiebeleidsfondsen waar de output duidelijk kan worden 
toegeschreven aan de financiering150. 

65 Het valt nog te bezien in hoeverre de RRF-financiering resultaatgerichter is dan de 
cohesiebeleidsfondsen. Aangezien sommige in de herstel- en veerkrachtplannen 
gespecificeerde mijlpalen en streefdoelen betrekking hebben op inputs of outputs en 
niet op uitkomsten151, voldoet de RRF-financiering niet volledig aan de OESO-criteria 
voor resultaatgericht begroten.  

De RRF kan een snellere uitbetaling van middelen mogelijk 
maken 

66 Wat betreft de wijze van uitbetaling zijn er nog andere verschillen tussen de twee 
instrumenten. De tot op heden verrichte betalingen duiden er ook op dat de 
Commissie de RRF-middelen sneller kan uitbetalen dan de middelen voor de 
cohesiebeleidsprogramma’s. Dit komt voornamelijk doordat de betalingsverzoeken zijn 
gebaseerd op vooraf overeengekomen tranches waarin de mijlpalen en streefdoelen 
zijn gegroepeerd, en doordat er verschillen zijn in de wijze waarop deze verzoeken 
worden beoordeeld. De controles vóór uitbetaling worden hierdoor minder tijdrovend. 
Na een risicobeoordeling kan de Commissie in een later stadium evenwel uitvoeriger 
verificaties verrichten om de risico’s voor goed financieel beheer aan te pakken152 (zie 
figuur 8). 

                                                      
150 Commissie (Ramboll, Ecorys, CSIL): “Feasibility study for a potential use of Budget Support 

to deliver ESI Funds”, 2018, blz. 3-7. 

151 Speciaal verslag 21/2022, paragrafen 87-89. 

152 Jaarverslagen 2021, paragraaf 10.12. 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/988e977e-baec-11e8-99ee-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-275317652
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/988e977e-baec-11e8-99ee-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-275317652
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_21/SR_NRRPs_NL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_NL.pdf
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Figuur 8 — Voorwaarden voor de verrichting van betalingen 
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Verzoeken op basis van de 
werkelijk gemaakte kosten, 
tenzij gebruik is gemaakt van 
SCO’s en FNLTC  
Nationale 
medefinancieringspercentages 
van minstens 15 %-60 %, 
afhankelijk van het fonds en het 
ontwikkelingsniveau van de 
ondersteunde regio 

Maximaal twee 
betalingsverzoeken per jaar 
per lidstaat. 
Verzoeken zijn gebaseerd op 
vooraf overeengekomen 
tranches waarin de mijlpalen 
en streefdoelen zijn 
gegroepeerd. 
De projecten worden 
volledig gefinancierd met 
EU-middelen 

BEOORDELING 

Van het betalingsverzoek 
door de Commissie 

VALIDERING en 
UITBETALING 

Gericht aan de lidstaten 

Beoordeling van de door de 
lidstaat in het zekerheidspakket 
gedeclareerde uitgaven 
 
De Commissie valideert de 
betaling 

Beoordeling of de mijlpalen 
en streefdoelen op 
bevredigende wijze zijn 
bereikt 
De Commissie stelt een 
besluit tot goedkeuring van 
uitbetaling vast, rekening 
houdend met het advies van 
de Raad 

POTENTIEEL VERLIES 

Van niet-gebruikte 
middelen 

Geleidelijk verlies van de 
jaarlijks vastgelegde middelen 
waarvoor niet binnen drie jaar 
(van 2021 tot en met 2026) of 
binnen twee jaar (voor 2027) 
een betalingsverzoek is 
ingediend 
(vrijmakingsprocedure) 

Middelen die eind 2026 niet 
aan de lidstaat zijn betaald, 
gaan verloren 

 
Bron: ERK, op basis van de GB-verordening en de RRF-verordening. 

Hogere voorfinancieringspercentages bij de RRF dan bij het 
cohesiebeleid 

67 De hoogte van de voorfinanciering — met andere woorden, het deel van de 
toewijzing dat aan een lidstaat wordt betaald voordat formele betalingen worden 
gedaan waaraan betalingsvoorwaarden verbonden zijn — verschilt tussen de RRF en 
de cohesiebeleidsfondsen. De RRF heeft een aanzienlijk hoger 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN&_sm_au_=iVV4RqFJPvKDDkVDVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=nl
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voorfinancieringspercentage. Voor beide instrumenten wordt de voorfinanciering 
verrekend met de latere betalingen153 (zie kader 12). 

Kader 12 

Voorfinanciering 

In het kader van de cohesiebeleidsfondsen hebben de lidstaten recht op jaarlijkse 
voorfinanciering ten belope van 0,5 % van de totale steun van 2021 tot en met 
2026. De Commissie vereffent de voorfinanciering voor 2021 en 2022 jaarlijks, en 
voor 2023 tot en met 2026 uiterlijk bij de afronding van de programma’s154. 

Uit hoofde van de RRF kunnen de lidstaten een eenmalige voorfinanciering van 
maximaal 13 % van de subsidie en, in voorkomend geval, de lening krijgen155. In 
2021 hebben alle lidstaten behalve Ierland voorfinanciering aangevraagd. 

68 Uit hoofde van de RRF kan de Commissie de voorfinanciering ook terugvorderen 
indien de lidstaat binnen 18 maanden na de vaststelling van het uitvoeringsbesluit van 
de Raad geen concrete vorderingen ten aanzien van de desbetreffende mijlpalen en 
streefdoelen heeft gemaakt156. Tegen oktober 2022 had de Commissie de betekenis 
van “concrete vorderingen” evenwel nog steeds niet gedefinieerd. 

Voor beide instrumenten zijn de beheersverklaringen gekoppeld aan de 
betalingsvoorwaarden ervan 

69 Voor beide instrumenten heeft de Commissie een beheersverklaring nodig om 
een betalingsverzoek in behandeling te nemen. Hierin wordt verklaard dat de 
ingediende informatie volledig, nauwkeurig en betrouwbaar is en wordt bevestigd dat 
de onderliggende uitgaven zijn gebruikt voor het beoogde doel en aan alle 
toepasselijke voorschriften voldoen: 

— Voor de cohesiebeleidsfondsen dient de beheerautoriteit één beheersverklaring 
in per boekjaar, ongeacht het aantal betalingsaanvragen157. Zij verklaart dat de 

                                                      
153 Artikel 90, lid 5, van de GB-verordening. Artikel 13, lid 2, van de RRF-verordening. 

154 Artikel 90, leden 2 en 5, van de GB-verordening. 

155 Artikel 13, lid 1, van de RRF-verordening. 

156 Artikel 24, lid 9, van de RRF-verordening. 

157 Artikel 74, lid 1, punt f), en artikel 98, lid 1, punt b), van, en bijlage XVIII bij de GB-
verordening. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=nl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=nl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=nl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=NL
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gedeclareerde uitgaven wettig en regelmatig waren en verstrekt informatie over 
de resultaten van de maatregelen. 

— Uitbetalingen in het kader van de RRF vinden plaats op voorwaarde dat elk 
betalingsverzoek vergezeld gaat van een beheersverklaring waarin staat dat de 
aan het betalingsverzoek verbonden mijlpalen en streefdoelen zijn verwezenlijkt. 
De lidstaat moet bij elk betalingsverzoek ook een samenvatting voegen van de 
uitgevoerde audits, de vastgestelde zwakke punten en eventuele genomen 
corrigerende maatregelen158. 

70 Er zijn ook verschillen wat betreft de frequentie van de betalingsverzoeken. De 
lidstaten kunnen maximaal tweemaal per jaar betalingsverzoeken voor de RRF 
indienen bij de Commissie, tegenover maximaal zes voor de cohesiebeleidsfondsen159. 

Geen nationale of particuliere medefinanciering vereist voor de RRF 

71 Het nationale medefinancieringspercentage van een instrument geeft aan welk 
deel van de kosten niet door EU-financiering wordt gedekt. Van oudsher zorgt de 
verplichte nationale of particuliere medefinanciering ervoor dat een lidstaat of 
begunstigde zich betrokken toont en verantwoordelijkheid neemt, en dat de door de 
EU gesteunde maatregelen een goed rendement hebben. Dat algemene beginsel is ook 
van toepassing op de cohesiebeleidsfondsen. Voor de RRF is daarentegen geen 
nationale of particuliere medefinanciering vereist (zie kader 13). 

                                                      
158 Artikel 22, lid 2, punt c, van de RRF-verordening. 

159 Artikel 24, lid 2, van de RRF-verordening. Artikel 91, lid 1, van de GB-verordening. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=nl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=nl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=nl
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Kader 13 

Nationale medefinanciering 

De nationale medefinancieringspercentages voor de cohesiebeleidsfondsen lopen 
uiteen van 15 % tot 60 %, afhankelijk van het fonds en het ontwikkelingsniveau 
van de ondersteunde regio160. Het is enkele malen voorgekomen dat de lidstaten 
wegens uitzonderlijke omstandigheden, zoals de financiële crisis van 2008-2009161 
en om de gevolgen van de COVID-19-pandemie te beperken in het 
boekjaar 2020-2021, 100 % EU-financiering uit de cohesiebeleidsfondsen 
ontvingen162. 

Er gelden geen medefinancieringsvereisten voor RRF- en React-EU-financiering163. 

In het kader van de RRF vinden vrijmakingen alleen aan het einde van de 
subsidiabiliteitsperiode plaats 

72 In cohesiebeleidsprogramma’s gaan middelen die niet binnen een bepaalde 
termijn zijn besteed, automatisch verloren. Deze praktijk, die “vrijmaking” wordt 
genoemd, moet financiële discipline bij de uitvoering van programma’s aanmoedigen, 
aangezien het verlies van financiering betekent dat het potentiële effect van het beleid 
afneemt. Deze geleidelijke vrijmaking tijdens de subsidiabiliteitsperiode geldt wel voor 
de cohesiebeleidsfondsen, maar niet voor de RRF (zie kader 14). 

                                                      
160 Artikel 112 van de GB-verordening. 

161 Artikel 77, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad. 

162 Artikel 2 van Verordening (EU) 2020/558. 

163 Artikel 20, lid 4, van de RRF-verordening. Artikel 92 ter, lid 12, van de React-EU-
verordening. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1083-20131221&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0558&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=nl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2221&from=nl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2221&from=nl
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Kader 14 

Vrijmakingsregels 

De cohesiebeleidsmiddelen worden jaarlijks aan het begin van de periode aan elke 
lidstaat toegewezen en gaan verloren als ze niet binnen drie jaar (voor 2021 tot en 
met 2026) of twee jaar (voor 2027) worden gebruikt164. 

De financiële steun in het kader van de RRF wordt in de eerste jaren van de 
subsidiabiliteitsperiode vervroegd beschikbaar gesteld. De Commissie moet 70 % 
van de subsidies uiterlijk eind 2022 vastleggen en de resterende 30 %, met 
inbegrip van de leningcomponent, uiterlijk eind 2023165. Middelen die niet binnen 
deze termijnen zijn vastgelegd omdat de uitvoeringsbesluiten van de Raad niet zijn 
vastgesteld of omdat er geen leningen zijn aangevraagd, gaan verloren. 

In het kader van de RRF lopen de lidstaten, als de middelen eenmaal zijn 
vastgelegd, niet het risico om ongebruikte middelen tijdens de uitvoeringsperiode 
van de RRF te verliezen. Alle mijlpalen en streefdoelen moeten uiterlijk op 
31 augustus 2026 zijn gehaald166. Middelen die eind 2026 niet zijn uitbetaald, 
worden vrijgemaakt167.  

  

                                                      
164 Artikel 105 van de GB-verordening. 

165 Overwegingen 46 en 47, en artikelen 12 en 14 van de RRF-verordening. 

166 Artikel 18, lid 4, punt i), en artikel 20, lid 5, punt d), van de RRF-verordening. 

167 Artikel 24, lid 1, van de RRF-verordening. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=nl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=nl
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Monitoring en kosten van de 
uitvoering 

Verschillende bepalingen inzake monitoring, verslaglegging en 
evaluatie 

73 Monitoring, verslaglegging en evaluatie zijn nodig om ervoor te zorgen dat de 
fondsen bijdragen tot de gestelde doelen, om problemen vast te stellen en tijdig te 
kunnen aanpakken en om een overzicht te krijgen van de vorderingen op EU-niveau. 
Voor beide instrumenten gelden verschillende bepalingen (zie figuur 9). 
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Figuur 9 — Monitoring-, rapportage- en evaluatievereisten 

VEREISTEN COHESIEBELEID RRF 

LIDSTATEN 

Monitoring- en 
verslagleggingsregelingen 

Monitoring per 
programma middels niet 
aan de betalingsverzoeken 
gekoppelde indicatoren 
Voorschriften inzak de rol 
van het toezichtcomité 

In te dienen bij de 
Commissie: 
o Financiële gegevens: 

vijfmaal per jaar 
o Prestatiegegevens: 

tweemaal per jaar, 
inclusief gegevens 
over 
gemeenschappelijke 
indicatoren 

o Tussentijdse evaluatie 
(2025) 

Monitoring op centraal 
niveau middels vooraf 
overeengekomen mijlpalen 
en streefdoelen die 
gekoppeld zijn aan de 
betalingsverzoeken 
De lidstaten kunnen hun 
bestaande 
monitoringsystemen 
gebruiken 

In te dienen bij de Commissie: 
o Vooruitgang ten aanzien 

van mijlpalen en 
streefdoelen, gekoppeld 
aan elk betalingsverzoek: 
maximaal tweemaal per 
jaar 

o Tweejaarlijkse verslagen 
met geactualiseerde 
gegevens over 
gemeenschappelijke 
indicatoren 

   

COMMISSIE 

Monitoring- en 
verslagleggingsregelingen 

Jaarlijkse bijeenkomst om 
de prestaties te evalueren 
Jaarlijks beheers- en 
prestatieverslag aan het 
Parlement in het kader van 
de kwijtingsprocedure 
Weergave van 
geaggregeerde gegevens 
op het opendataplatform 
Verslaglegging aan het 
Parlement en de Raad over 
het resultaat van de 
tussentijdse evaluatie 
(2026) 

Monitoring opgenomen in 
het kader van het Europees 
Semester 
Analyse en beoordeling van 
de met het betalingsverzoek 
meegezonden gegevens 
Jaarlijks verslag over de 
uitvoering aan het Parlement 
en de Raad 
Opneming van 
geaggregeerde gegevens in 
het RRF-scorebord 

   

COMMISSIE  

Evaluatie 

Tijdens de uitvoering, 
eind 2024 
Evaluatie achteraf (2031) 

Tijdens de uitvoering, in 
februari 2024 
Evaluatie achteraf (2028) 

 
Bron: ERK, op basis van de GB-verordening en de RRF-verordening. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN&_sm_au_=iVV4RqFJPvKDDkVDVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=nl
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Het toezicht op de RRF is gekoppeld aan mijlpalen en streefdoelen 

74 De wijze waarop de Commissie de uitvoering van de herstel- en 
veerkrachtplannen monitort, verschilt aanzienlijk per lidstaat. De reden daarvoor is dat 
de mijlpalen en streefdoelen, en het bewijsmateriaal dat nodig is om de geboekte 
vooruitgang te beoordelen, specifiek zijn voor elk herstel- en veerkrachtplan. Alle 
lidstaten moeten een centrale autoriteit aanwijzen die geconsolideerde verslagen 
indient bij de Commissie en algemeen verantwoordelijk is voor de monitoring van de 
uitvoering van het herstel- en veerkrachtplan. 

75 Er gelden verschillende verslagleggingsvereisten voor de RRF. 

— De lidstaten moeten tweemaal per jaar, in april en oktober, aan de Commissie 
verslag uitbrengen over de vorderingen met betrekking tot hun herstel- en 
veerkrachtplan, met name over de mijlpalen en streefdoelen. Dit valt onder het 
kader van het Europees Semester; het verslag van april maakt deel uit van het 
nationale hervormingsprogramma168. 

— In het kader van het Europees Semester moeten de lidstaten ook elk halfjaar, in 
februari en augustus, verslag uitbrengen over de gemeenschappelijke indicatoren 
die bij gedelegeerde handeling zijn vastgesteld voor de RRF169. 

— De Commissie dient jaarlijks een verslag in bij het Parlement en bij de Raad over 
de uitvoering van de RRF170. Zij heeft haar eerste jaarverslag gepubliceerd in 
maart 2022, met als conclusie dat de uitvoering gaande was171. 

— Zoals gepland heeft de Commissie eind juli 2022 een eenmalig evaluatieverslag 
ingediend bij het Parlement en de Raad172 waaruit blijkt dat de uitvoering van de 

                                                      
168 Artikel 27 van de RRF-verordening. 

169 Artikel 2, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2106 van de Commissie tot 
aanvulling van Verordening (EU) 2021/241 van het Europees Parlement en de Raad tot 
instelling van de herstel- en veerkrachtfaciliteit door de vaststelling van de 
gemeenschappelijke indicatoren en de gedetailleerde elementen van het scorebord voor 
herstel en veerkracht. 

170 Artikel 31 van de RRF-verordening. 

171 COM(2022) 75, blz. 64. 

172 Artikel 16 van de RRF-verordening. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/TXT/?uri=CELEX:32021R2106
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0075&qid=1670920546769&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
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hervormingen en investeringen van de herstel- en veerkrachtplannen van de 
lidstaten gaande is173. 

— Het Parlement kan de Commissie om de twee maanden uitnodigen voor een 
“herstel- en veerkrachtdialoog”174. Tegen oktober 2022 hadden zeven van dat 
soort bijeenkomsten plaatsgevonden. 

76 In een recent verslag merkten wij op dat de mijlpalen en streefdoelen van de RRF 
eerder output- (of zelfs input-) dan resultaatgericht zijn. Dit beperkt de mogelijkheid 
om de prestaties van maatregelen en uiteindelijk hun effect op de EU-
beleidsdoelstellingen van de RRF te meten175. 

Prestaties losgekoppeld van financiële verslaglegging voor het 
cohesiebeleid 

77 De regelingen voor de monitoring van de prestaties van de 
cohesiebeleidsfondsen zijn uiteengezet in de GB-verordening. Deze regelingen zijn 
bindend voor alle lidstaten en zijn losgekoppeld van betalingen, zowel wat het 
tijdschema als het proces betreft, behalve in het geval van op output gebaseerde SCO’s 
en FNLTC: 

— Het monitoringcomité van elk programma komt ten minste één keer per jaar 
bijeen en onderzoekt onder meer de vooruitgang bij de uitvoering van het 
programma en bij het bereiken van de mijlpalen en streefdoelen176. 

— De Commissie evalueert de prestaties met de afzonderlijke lidstaten tijdens een 
jaarlijkse prestatie-evaluatiebijeenkomst177. 

— Elk programma zal in 2025 aan een tussentijdse evaluatie worden onderworpen 
om de toewijzing van de helft van de middelen voor 2026 en 2027 vast te stellen. 
Tijdens deze evaluatie zal onder meer de vooruitgang bij het bereiken van de 

                                                      
173 Evaluatieverslag van de Commissie over de uitvoering van de herstel- en 

veerkrachtfaciliteit, COM(2022) 383 final, blz. 30. 

174 Artikel 26 van de RRF-verordening. 

175 Speciaal verslag 21/2022, paragrafen 88 en 89. 

176 Artikel 38, leden 1 en 3, en artikel 40, lid 1, van de GB-verordening. 

177 Artikel 41, lid 1, van de GB-verordening. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0383&qid=1666271224437&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=nl
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_21/SR_NRRPs_NL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=NL
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mijlpalen worden onderzocht, rekening houdend met grote moeilijkheden die bij 
de uitvoering van het programma werden ondervonden178.  

— De vooruitgang in de richting van de verwezenlijking van de 
programmadoelstellingen wordt ook onderzocht op basis van het eindverslag 
over de prestaties179. 

78 De lidstaten moeten voor de cohesiebeleidsprogramma’s vaker gegevens over de 
uitvoering aan de Commissie rapporteren dan voor de RRF; langs elektronische weg 
moeten zij vijfmaal per jaar gegevens over de financiële uitvoering en tweemaal per 
jaar gegevens over de prestaties doorgeven180. Uit hoofde van de GB-verordening 
wordt niet vereist dat de Commissie jaarlijks verslag uitbrengt aan het Parlement en de 
Raad. Er is echter informatie opgenomen in de programmaverklaringen die bij de 
ontwerpbegroting181 zijn gevoegd en in het jaarlijks beheers- en prestatieverslag als 
onderdeel van de kwijtingsprocedure182. 

Er zijn inspanningen geleverd om de monitoringgegevens transparanter 
te maken, maar andere problemen houden aan 
Vergelijkbare benaderingen om een transparant gebruik van EU-financiering te 
waarborgen 

79 De Commissie hanteert voor beide instrumenten een vergelijkbare aanpak om 
een transparant gebruik van de EU-financiering te waarborgen en de vooruitgang bij 
de uitvoering aan te tonen. Voor de RRF heeft de Commissie een openbaar 
toegankelijk onlineplatform opgezet: het “scorebord voor herstel en veerkracht”183. 
Het vervult een soortgelijke functie als het opendataplatform in het kader van de 
cohesiebeleidsfondsen (zie kader 15). 

                                                      
178 Artikel 18 en artikel 86, lid 1, van de GB-verordening. 

179 Artikel 43 van de GB-verordening. 

180 Artikel 42, lid 1, van de GB-verordening. 

181 Artikel 41, lid 3, punt h), van het Financieel Reglement.  

182 Artikel 318 VWEU. 

183 Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2106 van de Commissie. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN&_sm_au_=iVVt2q5fMLSRsvWFVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2106&from=nl
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Kader 15 

Openbare onlineplatforms voor prestatiegegevens 

Via het scorebord voor herstel en veerkracht van de RRF184 wordt de vooruitgang 
bij de uitvoering van de programma’s in kaart gebracht. Het omvat gegevens over 
de verwezenlijking van mijlpalen en streefdoelen, vastgelegde en uitbetaalde 
middelen, de trend in gemeenschappelijke indicatoren binnen de structuur van de 
zes pijlers, en thematische analyses185. De Commissie is wettelijk verplicht het 
scorebord ten minste tweemaal per jaar bij te werken aan de hand van de 
gegevens die de lidstaten in het kader van het Europees Semester indienen186. In 
de praktijk wordt het vaker geactualiseerd: het biedt live-informatie over 
betalingen en bereikte mijlpalen en streefdoelen. 

Het opendataplatform voor cohesie is een openbaar toegankelijke website waar 
gegevens over de financiering en de met de cohesiebeleidsfondsen bereikte 
resultaten worden gevisualiseerd187. Voor de periode 2014-2020 toont het de 
laatste beschikbare gegevens voor de programma’s met de geplande bedragen, 
dagelijkse updates over EU-betalingen, jaarlijkse informatie over de 
verwezenlijking van de gemeenschappelijke indicatoren, en thematische analyses. 
Sinds oktober 2022 worden in dit platform geplande investerings- en 
indicatordoelstellingen van vastgestelde 2021-2027 programma’s weergegeven. 

80 De Commissie is van oordeel dat “[de] lidstaten […] de begunstigden [zijn] van de 
middelen van de herstel- en veerkrachtfaciliteit, die na uitbetaling in de nationale 
begroting worden opgenomen”188. Het gebruik van de RRF-middelen moet evenwel 
nog steeds voldoen aan alle toepasselijke EU- en nationale regels. De lidstaten, als 
begunstigden of leningnemers van de middelen, moeten samen met de Commissie 
passende maatregelen nemen om dit te waarborgen. De lidstaten moeten er 
bovendien voor zorgen dat de eindontvangers erkennen dat zij EU-financiering hebben 
ontvangen189. Niet elke maatregel die bijdraagt tot de in het kader van de RRF 
gesteunde investeringen en hervormingen wordt echter uitvoerig toegelicht in de 
herstel- en veerkrachtplannen of in de uitvoeringsbesluiten van de Raad. Dit houdt het 

                                                      
184 Scorebord voor herstel en veerkracht. 

185 Artikel 1 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2106 van de Commissie. 

186 Artikelen 27 en 30, van de RRF-verordening. 

187 Opendataplatform voor cohesie 

188 COM(2022) 75, blz. 60. 

189 Artikel 34, lid 2, van de RRF-verordening. 

https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/index.html?lang=nl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2106&from=nl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://cohesiondata.ec.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0075&qid=1670920546769&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=nl
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risico in dat de via de RRF verleende financiële steun van de EU niet zichtbaar is voor 
de begunstigden en de burgers. 

Beperkingen van de monitoringgegevens 

81 Monitoringgegevens worden gebruikt om de voortgang en de resultaten van de 
EU-maatregelen te meten. De belangrijkste gegevensbronnen zijn de 
gemeenschappelijke output- en resultaatindicatoren, samen met hun 
referentiewaarden, mijlpalen en streefdoelen, naargelang het geval (voor de 
cohesiebeleidsprogramma’s), en de mijlpalen en streefdoelen (voor de herstel- en 
veerkrachtplannen). Wij hebben eerder opmerkingen gemaakt over het grote aantal 
programmaspecifieke indicatoren190, die niet kunnen worden geaggregeerd om de 
prestaties op EU-niveau te meten en evenmin kunnen worden gebruikt voor 
vergelijkingen tussen en binnen verschillende cohesiebeleidsprogramma’s en herstel- 
en veerkrachtplannen191. Hetzelfde geldt voor de mijlpalen en streefdoelen van de 
RRF. Er is slechts een beperkt aantal gemeenschappelijke indicatoren om de algemene 
prestaties van beide instrumenten op EU-niveau te meten (zie kader 16). 

                                                      
190 Speciaal verslag 24/2021, paragraaf 42. Briefingdocument 2018: “Future of EU finances: 

reforming how the EU budget operates”, februari 2018, paragraaf 38. Speciaal verslag 
nr. 02/2017: “De onderhandelingen van de Commissie over de 
partnerschapsovereenkomsten en programma’s op cohesiegebied voor de 
periode 2014-2020: doelgerichtere uitgaven voor prioriteiten van Europa 2020, maar steeds 
complexere regelingen voor prestatiemeting”, paragrafen 106-109, 113-115, 131 en 147. 

191 Briefingdocument 2018: “De vereenvoudiging van de uitvoering van het cohesiebeleid 
na 2020”, mei 2018, paragraaf 59. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_NL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/Briefing_paper_MFF/Briefing_paper_MFF_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_2/SR_PARTNERSHIP_AGREEMENT_NL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_2/SR_PARTNERSHIP_AGREEMENT_NL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BRP_Cohesion_simplification/Briefing_paper_Cohesion_simplification_NL.pdf
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Kader 16 

Monitoringgegevens 

Indicatoren die specifiek zijn voor een programma of herstel- en veerkrachtplan: 

— Voor de periode 2014-2020 werden meer dan 22 000 programmaspecifieke 
indicatoren vastgesteld. Het aantal programmaspecifieke indicatoren voor de 
periode 2021-2027 zal bekend zijn zodra alle programma’s zijn vastgesteld. 

— De Raad heeft tot dusver een groot aantal mijlpalen en streefdoelen 
vastgesteld voor de herstel- en veerkrachtplannen: 5 889 in totaal, 2 166 voor 
hervormingen en 3 723 voor investeringen192. In sommige gevallen worden 
deze aangevuld met tussenstappen, waardoor het totale aantal nog hoger 
uitvalt193. 

Gemeenschappelijke indicatoren: 

— De fondsspecifieke verordeningen bevatten 87 gemeenschappelijke 
indicatoren voor de periode 2014-2020. De lidstaten selecteerden de voor 
hun cohesiebeleidsprogramma’s relevante indicatoren en stelden 
streefdoelen vast die aan het eind van de periode moesten worden bereikt. 
Voor de periode 2021-2027 is het aantal gemeenschappelijke indicatoren 
gestegen tot 234. In alle programma’s zal verslag worden uitgebracht over 
alle gemeenschappelijke indicatoren, ongeacht of er streefdoelen voor zijn 
vastgesteld. 

— De Commissie moest een gedelegeerde handeling vaststellen teneinde 
gemeenschappelijke indicatoren vast te stellen om de algemene resultaten 
van de RRF weer te geven194. In de verordening werden 
14 gemeenschappelijke indicatoren vastgesteld, waarvan de meeste gelijk 
waren aan die in de specifieke verordeningen met betrekking tot het 
cohesiefonds195. Er zijn evenwel geen streefdoelen aan verbonden, noch zijn 
ze systematisch gekoppeld aan elk herstel- en veerkrachtplan. Zij geven 
derhalve een overzicht van de prestaties van de herstel- en 
veerkrachtplannen. 

 

                                                      
192 Gegevens van het RRF-scorebord per oktober 2022. 

193 Werkdocument van de diensten van de Commissie, getiteld “Identifying Europe’s recovery 
needs”, SWD(2020) 98 final, blz. 36. Van de geselecteerde lidstaten gebruikten Spanje en 
Roemenië tussenstappen. 

194 Artikel 29, lid 4, van de RRF-verordening. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
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82 Wij hebben reeds opgemerkt dat het moeilijk is een goed evenwicht te vinden 
tussen de noodzaak zinvolle monitoringgegevens te verzamelen en de noodzaak om 
die gegevens te produceren tegen een redelijke prijs196. Het verzamelen, opslaan en 
rapporteren van gegevens voor deze indicatoren bracht aanzienlijke administratieve 
kosten met zich mee. Niettemin meet elke RRF-mijlpaal of -doelstelling de vorderingen 
bij de verwezenlijking van een specifieke hervorming of de voltooiing van een 
investering, en worden uitbetalingen hierop gebaseerd. 

83 DG ECFIN controleert de monitoringgegevens voor de RRF, en de DG’s REGIO en 
EMPL controleren de monitoringgegevens voor de cohesiebeleidsfondsen. Aangezien 
een actie door beide instrumenten kan worden gefinancierd en het ontbreekt aan 
controles om te waarborgen dat monitoringgegevens niet tweemaal worden 
bekendgemaakt, bestaat het risico dat prestaties dubbel worden gerapporteerd. 

De evaluaties achteraf komen te laat om in aanmerking te worden 
genomen in de wetgevingsvoorstellen voor beide instrumenten voor de 
volgende periode 

84 De Commissie moet beide instrumenten tijdens de uitvoering in 2024 en 
achteraf, twee jaar na afloop van de subsidiabiliteitsperioden, evalueren om het 
langetermijneffect te beoordelen197. De lidstaten moeten ook evaluaties verrichten 
waarin een of meer van de criteria in de richtsnoeren voor betere regelgeving198 (of 
andere relevante criteria) en de impact van elk programma worden beoordeeld199. 

85 De evaluaties achteraf van beide instrumenten komen beschikbaar zodra de 
wetgevingsvoorstellen van de Commissie voor het cohesiebeleidskader na 2027 zijn 
opgesteld. Dit betekent dat alleen de tijdens de uitvoeringsfase verrichte evaluaties en 
beoordelingen kunnen dienen als informatie voor de wetgevingsvoorstellen voor de 

                                                      
195 Bijlage bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2106 van de Commissie. Bijlagen I en II bij 

de EFRO- en CF-verordening. Bijlage I bij de ESF+-verordening. 

196 Speciaal verslag nr. 02/2017, paragrafen 131, 132 en 154. Briefingdocument 2019: Het 
leveren van prestaties in het cohesiebeleid, juni 2019, paragraaf 49. 

197 Artikel 32 van de RRF-verordening. Artikel 45, lid 2, van de GB-verordening. 

198 SWD(2021) 305, blz. 23. 

199 Artikel 44, leden 1 en 2, van de GB-verordening. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2106&from=nl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1058&qid=1642092394124&from=nl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1057&from=nl
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_2/SR_PARTNERSHIP_AGREEMENT_NL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BRP_Performance_orientation_in_Cohesion/BRP_Performance_orientation_in_Cohesion_NL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=nl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=NL
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volgende periode200. Zoals wij evenwel eerder hebben opgemerkt201, verplichten de 
verordeningen de Commissie niet om de evaluaties tijdens de uitvoering voor de RRF 
en de tussentijdse evaluatie van de cohesieprogramma’s — die respectievelijk voor 
2024 en 2025 gepland staan — te coördineren, hoewel er lering kan worden getrokken 
uit een geïntegreerde aanpak van beide instrumenten. 

De uitvoeringskosten zullen voor beide instrumenten moeilijk 
te beoordelen zijn 

86 De uitvoeringskosten van een instrument omvatten diverse administratieve 
uitgaven (zie kader 17). 

Kader 17 

Kosten van de uitvoering van een instrument 

De activiteiten om een instrument voor te bereiden en uit te voeren, brengen 
administratieve kosten met zich mee op het niveau van: 

— de Commissie: uitgaven in verband met de goedkeuring van programma’s en 
het toezicht op en de verificatie van de uitvoering ervan, zoals 
personeelskosten en kosten voor studies, evaluaties, analyses, 
informatieverspreiding en adviesdiensten; 

— de lidstaten: uitgaven voor de voorbereiding en het beheer van programma’s 
en monitoring-, evaluatie-, informatie- en communicatie-, controle- en 
auditkosten, zoals personeelskosten, advies- en IT-kosten. 

87 Het is niet makkelijk om de kosten voor de uitvoering van de 
cohesiebeleidsfondsen te berekenen. De kosten van de aan de lidstaten verleende 
technische bijstand worden vergoed uit de EU-begroting, zodat de hoogte ervan 
bekend is. Er is evenwel weinig tot geen informatie beschikbaar over andere 
administratieve kosten. De Commissie verricht studies om deze algemene 
administratieve kosten te ramen; de laatste dateert van 2018202. In het verleden 
                                                      
200 Briefingdocument 2019: Het leveren van prestaties in het cohesiebeleid, juni 2019, 

paragrafen 107 en 109. 

201 Speciaal verslag 24/2021, paragrafen 81 en 124, en aanbeveling 2, punt b). 

202 Commission (Spatial Foresight and t33), “New assessment of ESIF administrative costs and 
burden”, 2018. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BRP_Performance_orientation_in_Cohesion/BRP_Performance_orientation_in_Cohesion_NL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_NL.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/assess_admin_costs.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/assess_admin_costs.pdf
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hebben wij vastgesteld dat de kosten van de uitvoering van het cohesiebeleid relatief 
laag zijn in vergelijking met die van andere Europese en internationale programma’s. 
We hebben evenwel ook geconstateerd dat de gegevens die aan deze studies ten 
grondslag lagen, incoherent, inconsistent en onvolledig waren203. 

88 Evenzo zal het moeilijk zijn de kosten van de uitvoering van de RRF te ramen, niet 
in het minst omdat in de RRF-verordening niet is bepaald dat de administratieve 
kosten aan de Commissie worden meegedeeld. 

  

                                                      
203 Speciaal verslag 07/2020: “Uitvoering van het cohesiebeleid: de kosten zijn relatief laag, 

maar er is onvoldoende informatie om de besparingen door vereenvoudiging te kunnen 
inschatten”, paragrafen 41 en 67. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_07/SR_ESI_Funds_NL.pdf
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Controle en audit 

Verschillende bepalingen inzake controle en audit 

89 Het controle- en auditkader moet zo zijn opgezet dat de EU-middelen worden 
besteed volgens de beginselen van goed financieel beheer204, dat de bestedingen 
wettig en regelmatig zijn205 en dat de financiële belangen van de EU worden 
beschermd206. Het moet worden aangepast aan de risico’s die zijn vastgesteld voor de 
specifieke vorm waarin de financiële steun van de EU per instrument wordt verleend. 

90 In beide gevallen voeren de lidstaten een controle- en auditkader uit dat de 
Commissie de zekerheid moet bieden dat zij de middelen kan vrijgeven, en verricht de 
Commissie aanvullende controles om de betrouwbaarheid van het kader te verifiëren 
bij de opstelling van haar jaarlijkse activiteitenverslagen en de daarin opgenomen 
betrouwbaarheidsverklaring voor de kwijtingsprocedure (zie figuur 10). 

                                                      
204 Artikel 33 van het Financieel Reglement. 

205 Artikel 36, lid 2, van het Financieel Reglement. 

206 Artikel 135 van het Financieel Reglement. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=nl
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Figuur 10 — Controle en audit 

PER TYPE COHESIEBELEID RRF 

INTERNE CONTROLE EN AUDIT 

VOOR DE 
BETALING 

De lidstaten geven zekerheid over de 
opzet van hun beheer- en 
controlesystemen 

Bij de goedkeuring van 
partnerschapsovereenkomsten en 
programma’s beoordeelt de Commissie 
de controlesystemen van de lidstaten 

De lidstaten beschrijven hun 
internecontrolesystemen in hun 
herstel- en veerkrachtplannen 

De Commissie beoordeelt de 
controlesystemen van de lidstaten 
en stelt zo nodig verdere mijlpalen 
vast 

OP HET 
MOMENT VAN 
BETALING 

Op lidstaatniveau 
o De wettigheid en regelmatigheid van

de betalingen wordt gecontroleerd
aan de hand van de nauwkeurigheid
en waarheidsgetrouwheid van de
uitgaven, en de naleving van de
toepasselijke nationale en EU-
voorschriften

o De beheerautoriteiten onderwerpen
verrichtingen aan een eerste
controle en sluiten door
begunstigden gedeclareerde
onregelmatige uitgaven uit

o De auditautoriteiten verschaffen
zekerheid over de gedeclareerde
uitgaven, de beheer- en
controlesystemen en de rekeningen

De Commissie verricht controle- en 
auditactiviteiten, waaronder 
systeemcontroles en controles van een 
steekproef van verrichtingen 

Op lidstaatniveau 
o De wettigheid en

regelmatigheid van de
betalingen is gebaseerd op de
verwezenlijking van mijlpalen
en streefdoelen

o Naleving van de toepasselijke
EU- en nationale regels om de
financiële belangen van de EU
te beschermen

De Commissie beoordeelt of de 
mijlpalen en streefdoelen op 
bevredigende wijze zijn bereikt en 
schort de betaling geheel of 
gedeeltelijk op als dat niet het 
geval is 

NA DE 
BETALING 

De Commissie: 
o controleert of de gedeclareerde

uitgaven wettig en regelmatig zijn
en verricht systeemaudits

o schort betalingen op in verband met
uitgaven die onregelmatigheden of
ernstige gebreken vertonen

De Commissie verricht: 
o controles achteraf van door de

lidstaten gerapporteerde
mijlpalen en streefdoelen, na
een risicobeoordeling

o systeemaudits van de
systemen voor het verzamelen
van monitoringgegevens
(vóór of na betaling)

o systeemaudits van
maatregelen ter bescherming
van de financiële belangen
van de EU, en ad-hocaudits bij
vermoedens van ernstige
onregelmatigheden

EXTERNE 
CONTROLE Door de ERK Door de ERK 

Bron: ERK, op basis van de GB-verordening en de RRF-verordening. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN&_sm_au_=iVV4RqFJPvKDDkVDVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=nl
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De controles in het kader van het cohesiebeleid zijn voornamelijk gericht 
op de regelmatigheid van de gedeclareerde uitgaven 

91 In het kader van het cohesiebeleid zijn de controles en audits voornamelijk 
gericht op de subsidiabiliteit van de kosten die door de begunstigden zijn gemaakt en 
door de beheerautoriteiten voor elk van de programma’s zijn gedeclareerd. De 
lidstaten hebben specifieke verantwoordelijkheden in verband met de te verrichten 
controles207 (zie kader 18). 

                                                      
207 Artikel 63, lid 1, van het Financieel Reglement. Overweging 55 van de GB-verordening. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=nl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=nl
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Kader 18 

Het controle- en auditkader voor cohesiebeleidsfondsen op 
lidstaatniveau 

De programma-autoriteiten in de lidstaten moeten aan gedetailleerde vereisten 
voldoen. 

— De beheerautoriteiten moeten, wanneer uitgaven worden vergoed op basis 
van de werkelijke kosten, controleren of de uitgaven voldoen aan het 
toepasselijke recht, met inbegrip van de regels inzake overheidsopdrachten 
en staatssteunregels, en de voorwaarden voor steun uit het programma208. 
Voor SCO’s en het FNLTC-model hebben de beheersverificaties uitsluitend tot 
doel na te gaan of er is voldaan aan de voorwaarden voor vergoeding door de 
Commissie209. De beheerautoriteiten moeten ook beschikken over informatie 
over de uiteindelijke begunstigden van de fondsen210, en moeten de lijst van 
geselecteerde concrete acties, met inbegrip van de begunstigden, 
publiceren211. 

— De auditautoriteiten moeten een jaarlijks controleverslag en een jaarlijks 
auditadvies indienen bij de Commissie. Dit advies moet de Commissie 
zekerheid verschaffen omtrent de wettigheid en regelmatigheid van de 
gedeclareerde uitgaven, het daadwerkelijke functioneren van de beheers- en 
controlesystemen, en de volledigheid, de nauwkeurigheid en de 
waarheidsgetrouwheid van de rekeningen212. 

                                                      
208 Artikel 74, lid 1, punt a), artikel 95, lid 3, en overweging 34 van de GB-verordening. 

209 Artikel 94, lid 3, en artikel 95, lid 3, van de GB-verordening. 

210 Artikel 69, lid 2, van de GB-verordening. 

211 Artikel 49, lid 3, van de GB-verordening. 

212 Artikel 77, lid 3, en overweging 63, van de GB-verordening. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=NL
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92 Voor het verrichten van een betaling ontleent de Commissie haar zekerheid 
hoofdzakelijk aan de door de nationale autoriteiten uitgevoerde controles van de 
regelmatigheid van de gedeclareerde uitgaven, alsmede aan de door hen uitgevoerde 
systeemaudits. Voorts specificeert de verordening de vereiste auditwerkzaamheden 
op lidstaatniveau, met inbegrip van de vaststelling van een duidelijk auditspoor, 
modellen en een tijdschema voor de audit213. De Commissie vervult een 
toezichthoudende rol en vergewist zich er via haar eigen auditwerkzaamheden van dat 
de door de lidstaten opgezette systemen effectief en efficiënt functioneren214. 

93 We hebben onlangs gewezen op tekortkomingen die wij hebben aangetroffen in 
zowel het werk van de auditautoriteiten in de lidstaten als het toezicht hierop door de 
Commissie215. Deze tekortkomingen hebben gevolgen voor een aanzienlijk deel van de 
zekerheidspakketten216. Onlangs hebben wij ook geconstateerd dat er behoefte is aan 
verdere verduidelijking wat betreft de regelingen om de Commissie zekerheid te 
bieden wanneer het FNLTC-model wordt toegepast217. 

RRF-controles zijn gericht op de bevredigende verwezenlijking van 
mijlpalen en streefdoelen 

94 Het controle- en auditkader voor de RRF is gericht op de bevredigende 
verwezenlijking van de mijlpalen en streefdoelen. Het weerspiegelt bovendien de 
verantwoordelijkheid van de lidstaten om ervoor te zorgen dat het instrument wordt 
uitgevoerd in overeenstemming met de EU- en nationale regels (zie kader 19). 

                                                      
213 Artikelen 70 en 77 tot en met 82 van, en bijlagen XIII en XIX tot en met XXII bij de GB-

verordening. 

214 Artikel 70, lid 1, van de GB-verordening. 

215 Speciaal verslag 26/2021: “Regelmatigheid van de uitgaven in het kader van het 
cohesiebeleid van de EU: de Commissie maakt jaarlijks een minimaal geschat 
foutenpercentage bekend dat niet definitief is”, paragrafen 26, 29, 39 en 84. 
Jaarverslagen 2020, paragraaf 5.38. Jaarverslagen 2019, paragraaf 5.39. 

216 Jaarverslagen 2021, paragrafen 5.41 en 5.42.  

217 Speciaal verslag 24/2021, paragraaf 128 en aanbeveling 4. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=NL
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_26/SR_LR-in-cohesion_NL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2020/annualreports-2020_NL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2019/annualreports-2019_NL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_NL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_NL.pdf
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Kader 19 

Het controle- en auditkader van de RRF op lidstaatniveau 

— De lidstaten moeten een intern controlesysteem opzetten om ervoor te 
zorgen dat de RRF-middelen worden gebruikt in overeenstemming met de 
toepasselijke EU- en nationale wetgeving. Daartoe kunnen zij hun eigen 
nationale begrotingsbeheersysteem gebruiken218. Zij moeten ook gegevens 
over de eindontvangers van de RRF en een lijst van gefinancierde 
maatregelen bijhouden219, ook al wordt deze informatie niet openbaar 
gemaakt. De Commissie, OLAF, het EOM en de ERK kunnen deze informatie 
opvragen voor audit- en controledoeleinden220. 

— Audit is ook een onderdeel van de controleverantwoordelijkheden van de 
lidstaten. De lidstaten moeten in hun herstel- en veerkrachtplannen 
vermelden welke nationale instantie verantwoordelijk is voor de audit. Elk 
betalingsverzoek moet vergezeld gaan van een samenvatting van de 
uitgevoerde audits, met inbegrip van de zwakke punten en de genomen 
corrigerende maatregelen221. 

95 Bij de goedkeuring van de herstel- en veerkrachtplannen heeft de Commissie het 
door de lidstaten in die plannen beschreven controle- en auditkader beoordeeld222. Bij 
deze beoordeling is niet gekeken naar de risico’s in verband met niet-naleving van de 
regels inzake overheidsopdrachten en staatssteun. Alle 26 kaders van de tegen 
oktober 2022 goedgekeurde herstel- en veerkrachtplannen werden als adequaat 
beoordeeld. In 19 gevallen kwam de Commissie met de lidstaat specifieke mijlpalen 
overeen om vastgestelde tekortkomingen te verhelpen vóór de eerste uitbetaling223, 
met uitzondering van de voorfinanciering. 

96 De Commissie heeft in maart 2021, vóór de indiening van de herstel- en 
veerkrachtplannen, bovendien een checklist voor de zelfbeoordeling van de 
controlesystemen met de lidstaten gedeeld. Sommige elementen van de 

                                                      
218 Artikel 22, lid 1, van de RRF-verordening. 

219 Artikel 22, lid 2, punt d), van de RRF-verordening. 

220 Artikel 22, lid 2, punt e), van de RRF-verordening. 

221 Artikel 22, lid 2, punt c), ii), van de RRF-verordening. 

222 Artikel 19, lid 3, punt j), artikel 24, lid 3, en overweging 18 van, en criterium 2.10 in bijlage V 
bij de RRF-verordening. 

223 SWD(2021) 12, deel 1 van 2, blz. 48. COM(2022) 75, blz. 61. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=nl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0075&qid=1670920546769&from=EN
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auditmethode die de Commissie toepast voor de RRF, zoals het auditspoor en de 
steekproefmethoden, zijn evenwel pas voltooid toen de herstel- en veerkrachtplannen 
al waren vastgesteld. De Commissie heeft haar auditmethode pas in december 2021 
voltooid, toen de eerste betalingsverzoeken al waren ingediend. Dit heeft mogelijk 
onzekerheid in de hand gewerkt over de verantwoordelijkheden en de reikwijdte van 
de controles en audits, hetgeen weer kan hebben geleid tot een inconsistente 
uitvoering in de lidstaten. 

97 De Commissie ontleent haar zekerheid voor de betalingen hoofdzakelijk aan haar 
controles op stukken over de bevredigende verwezenlijking van de mijlpalen en 
streefdoelen voor elke tranche. Tijdens de uitvoeringsperiode voert de Commissie ook 
systeemaudits uit van het systeem voor het verzamelen van monitoringgegevens in de 
lidstaten. Deze audits kunnen vóór en na de uitbetalingen worden uitgevoerd. 
Daarnaast kan de Commissie ook controles achteraf uitvoeren met betrekking tot de 
verslaglegging over mijlpalen en streefdoelen in de lidstaten; deze controles worden 
pas uitgevoerd nadat de betaling is verricht. Wij werken momenteel aan een controle 
inzake het ontwerp van het RRF-audit- en controlekader. We zijn van plan ons verslag 
in 2023 te publiceren. 

De methode voor het toepassen van opschortingen of het verrichten van 
gedeeltelijke betalingen voor het niet bereiken van mijlpalen en 
streefdoelen in het kader van de RRF moet nog nader worden 
verduidelijkt 

98 Zoals we reeds eerder opmerkten, zijn er in het cohesiebeleid geen preventieve 
maatregelen of financiële correcties voor ondermaatse resultaten224. Dit is ook het 
geval voor de periode 2021-2027. De Commissie moet echter samen met de lidstaat 
voor elk programma een jaarlijkse prestatie-evaluatiebijeenkomst houden, zodat de 
vorderingen in de richting van de verwezenlijking van de overeengekomen mijlpalen 
en streefdoelen kan worden gemonitord. Indien er sprake is van aanzienlijke 
afwijkingen die de uitvoering van het programma kunnen beïnvloeden, moet de 

                                                      
224 Speciaal verslag nr. 04/2017: “Het beschermen van de EU-begroting tegen onregelmatige 

uitgaven: in de periode 2007-2013 maakte de Commissie op cohesiegebied in toenemende 
mate gebruik van preventieve maatregelen en financiële correcties”, paragraaf 25. Speciaal 
verslag nr. 36/2016: “Een beoordeling van de regelingen voor de afsluiting van de 
programma’s 2007-2013 voor cohesie en plattelandsontwikkeling”, paragraaf 48. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_4/SR_Financial_Corrections_NL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_36/SR_CLOSURE_2007_2013_NL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_36/SR_CLOSURE_2007_2013_NL.pdf
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lidstaat corrigerende maatregelen nemen en de Commissie daarvan binnen drie 
maanden in kennis stellen225. 

99 Dit is anders voor de RRF, waarbij de Commissie een betaling geheel of 
gedeeltelijk moet opschorten als zij van mening is dat een of meerdere mijlpalen en 
streefdoelen niet op bevredigende wijze zijn verwezenlijkt. Bij een dergelijke 
opschorting moet de Commissie het bedrag van de financiële steun verlagen, tenzij de 
lidstaat de situatie binnen zes maanden verhelpt226. De Commissie moet echter nog 
steeds verduidelijken welke methode zij hanteert om te bepalen welk deel van een 
betaling moet worden opgeschort of verlaagd wanneer mijlpalen en streefdoelen niet 
worden verwezenlijkt, zoals wij reeds in ons jaarverslag 2021 hebben opgemerkt227. 
Het ontbreken van een duidelijk omschreven methode brengt het risico met zich mee 
dat gedeeltelijke betalingen niet consequent op de lidstaten worden toegepast. 

De toepassing van de maatregelen ter bescherming van de 
financiële belangen van de EU in het kader van de RRF moet 
verder worden verduidelijkt 

Inhoudingen op betalingen ter bescherming van de EU-begroting zijn 
nodig voor de cohesiebeleidsfondsen 

100 Inhoudingen op betalingen beschermen de EU-begroting tegen de financiële 
gevolgen van fouten in de kostendeclaraties van de lidstaten die na de betaling kunnen 
worden ontdekt. In het kader van het cohesiebeleid past de Commissie dergelijke 
inhoudingen toe op elke tussentijdse betaling. Het percentage is naar beneden 
bijgesteld van 10 % in de vorige periode tot 5 % voor de periode 2021-2027228. In het 
verleden hebben wij een herziening van de wetgeving aanbevolen om ervoor te zorgen 
dat de ingehouden betalingen adequaat worden beschermd voordat deze worden 
vrijgegeven229. 

                                                      
225 Artikel 41 van de GB-verordening. 

226 Artikel 24, leden 6 en 8, van de RRF-verordening. 

227 Jaarverslagen 2021, paragraaf 10.28 en aanbeveling 10.2. 

228 Artikel 93, lid 2, van de GB-verordening. Artikel 130, lid 1, van de GB-
verordening 2014-2020. 

229 Speciaal verslag 26/2021, paragraaf 77 en aanbeveling 1. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_NL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=nl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=nl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=nl
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_26/SR_LR-in-cohesion_NL.pdf
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101 Een dergelijk mechanisme bestaat niet voor de RRF, aangezien de Commissie 
de voorwaarden voor uitbetaling vooraf vaststelt in het kader van de 
onderhandelingen over het herstel- en veerkrachtplan, en voordat zij toestemming 
verleent voor de betaling enkel beoordeelt of de desbetreffende mijlpalen en 
streefdoelen zijn verwezenlijkt.  

Voor cohesiebeleidsfondsen kan de Commissie opschortingen van 
betalingen opleggen en financiële correcties toepassen ter bescherming 
van de financiële belangen van de EU 

102 De maatregelen ter bescherming van de EU-begroting moeten ervoor zorgen 
dat alleen reguliere uitgaven worden gefinancierd. De verantwoordelijkheid om 
onregelmatigheden te ontdekken, te corrigeren en te voorkomen, ligt in eerste 
instantie bij de lidstaten230. Als dit niet naar behoren gebeurt, kan de Commissie een 
reeks aanvullende maatregelen doorvoeren om de EU-begroting te beschermen. 

103 Voor cohesiebeleidsfondsen kan de Commissie betalingen opschorten totdat 
de lidstaten de nodige corrigerende maatregelen hebben genomen. De Commissie kan 
bovendien, indien nodig, financiële correcties opleggen (zie kader 20). 

Kader 20 

Gebruikmaking van financiële correcties en opschortingen ter 
bescherming van de EU-begroting in het kader van het cohesiebeleid 

In het kader van het cohesiebeleid worden financiële correcties opgelegd wanneer 
een onregelmatigheid door de lidstaat is gemeld of aanvaard. De Commissie kan 
deze opleggen in geval van ernstige tekortkomingen in de beheers- en 
controlesystemen van de lidstaat die tot systemische fouten hebben geleid, of in 
geval van afzonderlijke onregelmatigheden231. Afhankelijk van de ernst van de 
tekortkomingen kan de Commissie een forfaitaire correctie van 5 %, 10 %, 25 % of 
zelfs 100 % opleggen232. Het voor een programma beschikbaar gestelde 
steunbedrag neemt daardoor niet noodzakelijkerwijs af, aangezien voor andere 

                                                      
230 Artikel 103 van de GB-verordening.  

231 Artikel 104, lid 1, van de GB-verordening. 

232 Artikel 104, lid 1, van, en bijlage XXV bij de GB-verordening. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=NL
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maatregelen andere regelmatige uitgaven kunnen worden gedeclareerd233. Of dit 
in de praktijk ook gebeurt, hangt echter af van het vermogen van de lidstaat om 
extra uitgaven te declareren. De bevoegde autoriteit van de lidstaat moet alle 
onregelmatige bedragen die aan de begunstigden zijn betaald, terugvorderen234. 

Financiële nettocorrecties in het kader van het cohesiebeleid worden gebruikt 
wanneer een onregelmatigheid door de lidstaat niet adequaat is gecorrigeerd. 
Alleen bij een financiële nettocorrectie wordt de financiële steun voor de lidstaat 
uit de EU-begroting ingetrokken235. 

Als preventieve maatregelen kan de Commissie ten slotte ook onderbrekingen van 
de betalingen en opschorting van betalingen toepassen236. Deze maatregelen 
leiden tot uitstel van betalingen uit de EU-begroting, waardoor de lidstaten extra 
onder druk worden gezet om de noodzakelijke corrigerende maatregelen te 
nemen237. 

104 In het verleden hebben wij voor de cohesiebeleidsfondsen opgemerkt dat de 
Commissie in de periode 2007-2013 in toenemende mate gebruik heeft gemaakt van 
preventieve maatregelen en financiële correcties. Voorts hebben wij geconstateerd 
dat de wettelijke bepalingen voor de periode 2014-2020 het vermogen van de 
Commissie om de EU-begroting te beschermen tegen onregelmatige uitgaven 
aanzienlijk hebben versterkt238. Tot 2021 heeft de Commissie, zoals wij hebben 
opgemerkt, geen financiële nettocorrecties opgelegd aan de lidstaten voor de 
periode 2014-2020239. 

                                                      
233 Artikel 104, lid 4, van de GB-verordening. 

234 Artikel 69 van de GB-verordening. 

235 Artikel 104, leden 1 en 4, van de GB-verordening. 

236 Artikelen 96 en 97 van de GB-verordening. 

237 Speciaal verslag nr. 04/2017, paragrafen 14-17 en kader 1. 

238 Speciaal verslag nr. 04/2017, paragrafen 141-143 en 149. 

239 Jaarverslagen 2021, paragraaf 1.44. Jaarverslagen 2020, paragraaf 1.43. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=NL
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_4/SR_Financial_Corrections_NL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_4/SR_Financial_Corrections_NL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_NL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2020/annualreports-2020_NL.pdf
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Voor de RRF vertrouwt de Commissie meer op de doeltreffendheid van 
de nationale systemen om de financiële belangen van de EU te 
beschermen 

105 Wat de RRF betreft, heeft de Commissie ook de bevoegdheid om de aan de 
lidstaten toegewezen financiële steun evenredig te verlagen en alle verschuldigde 
bedragen terug te vorderen of om vervroegde terugbetaling van leningen te 
verzoeken. De Commissie kan dit doen voor ernstige onregelmatigheden in verband 
met fraude, corruptie, belangenconflicten of een ernstige schending van 
verplichtingen, alsook wanneer lidstaten onjuiste informatie verstrekken over de 
verwezenlijking van mijlpalen en streefdoelen240.  

106 Om leningen terug te vorderen of om te verzoeken om vervroegde 
terugbetaling ervan, moet de Commissie vaststellen dat onregelmatigheden of 
ernstige schendingen van verplichtingen hebben plaatsgevonden. Als een 
tekortkoming in het controlesysteem van een lidstaat voor de RRF tot een ernstige 
schending van de financieringsovereenkomst leidt, kan de Commissie de financiële 
steun van de EU verlagen en 5 %, 10 %, 25 % of zelfs 100 % van de aan de lidstaat 
toegewezen financiële bijdrage terugvorderen, of in het geval van een lening om 
vervroegde terugbetaling verzoeken241. In tegenstelling tot de cohesiebeleidsfondsen 
bestaat er echter geen gemeenschappelijk controlekader, aangezien de lidstaten hun 
nationale systemen gebruiken voor de uitvoering van de RRF. Bij gebrek aan verdere 
criteria en richtsnoeren voor de toepassing van terugvorderingen door de Commissie 
blijft het risico bestaan dat deze vaste percentages niet consequent worden toegepast 
op de lidstaten. 

                                                      
240 Artikel 22, lid 5, van de RRF-verordening. 

241 Artikel 22, lid 5, van de RRF-verordening. Artikel 19 van de financieringsovereenkomsten. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
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107 Ongeacht de beheermethode draagt de Commissie de 
eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van de EU-begroting242. De Commissie 
moet er met name voor zorgen dat de financiële belangen van de Unie doeltreffend 
worden beschermd; daartoe moet de Commissie van de lidstaten voldoende zekerheid 
verkrijgen dat zij de RRF in overeenstemming met de EU- en nationale wetgeving 
uitvoeren. De RRF is in vergelijking met de cohesiebeleidsfondsen bovendien veel 
afhankelijker van de doeltreffendheid van de nationale systemen om 
onregelmatigheden te voorkomen, op te sporen en te corrigeren, en van de tijdige 
informatie daarover die door de lidstaten wordt verstrekt. Desondanks meent de 
Commissie uitbetalingen te mogen goedkeuren zolang de mijlpalen en streefdoelen 
worden verwezenlijkt243, ook als zij op de hoogte zou zijn van op lidstaatniveau 
opgespoorde onregelmatigheden bij het gebruik van de middelen.  

De lidstaten kunnen verschillende systemen gebruiken voor het melden 
van opgespoorde onregelmatigheden in het kader van 
cohesiebeleidsfondsen en de RRF 

108 De bescherming van de financiële belangen van de EU omvat ook maatregelen 
ter bestrijding van illegale activiteiten die de EU-begroting kunnen schaden244. Dit 
vereist een instrument op lidstaatniveau voor de bestrijding van fraude, corruptie en 
belangenconflicten, en omvat controles door de Commissie zoals vastgesteld in de 
auditstrategie van de RRF.  

109 Voor de cohesiebeleidsfondsen moeten de lidstaten onregelmatigheden die zij 
ontdekken, melden in het beheerssysteem voor onregelmatigheden (IMS) van de 
Commissie245, en worden de onderzochte uitgaven in mindering gebracht op de 
rekeningen246. De vereiste informatie omvat de identiteit van de betrokken 
begunstigden. Voor de RRF zijn de lidstaten niet wettelijk verplicht onregelmatigheden 
in het IMS te melden; dit gebeurt op vrijwillige basis. In plaats daarvan moeten alle 

                                                      
242 Jaarverslagen 2021, paragraaf 1.33. 

243 Artikel 24 van de RRF-verordening. 

244 Artikel 325 VWEU. 

245 Artikel 69, lid 12, van de GB-verordening. 

246 Artikel 98, lid 6, van, en bijlage XVIII bij de GB-verordening. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_NL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=NL
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lidstaten gevallen van vermoedelijke fraude melden in hun beheersverklaring, die bij 
het verzoek tot betaling wordt gevoegd. 

Gebruiksmogelijkheden van geïntegreerde datamining- en risicoscore-
instrumenten worden nog niet ten volle benut door het cohesiebeleid en 
de RRF 

110 Bijna tien jaar geleden heeft de Commissie één enkel datamining- en 
risicoscore-instrument opgezet, “Arachne”, waar gegevens over risicovolle 
marktdeelnemers worden geüpload247. De Commissie heeft de lidstaten aanbevolen 
Arachne te gebruiken voor beide instrumenten. Het nut ervan hangt echter af van de 
gegevens die de lidstaten uploaden, en tot dusver maken niet alle lidstaten gebruik 
van dit instrument248. Tot op heden hebben 19 lidstaten toegezegd Arachne te zullen 
gebruiken voor de RRF. In oktober 2022 was nog niet bekend hoeveel lidstaten hadden 
toegezegd Arachne te zullen gebruiken voor de cohesiebeleidsprogramma’s voor 
2021-2027. 

111 In het verleden hebben wij gewezen op het potentieel van Arachne als 
doeltreffend instrument voor fraudepreventie249. Onlangs hebben wij evenwel 
geconstateerd dat Arachne aan nut inboette door het beperkte toepassingsgebied 
ervan binnen gedeeld beheer250. Zo is het IMS bijvoorbeeld niet gekoppeld aan 
Arachne. De herziening van het Financieel Reglement biedt een gelegenheid om het 
gebruik van geïntegreerde datamining- en risicoscore-instrumenten verplicht te stellen 
voor alle methoden voor de uitvoering van de EU-begroting in de periode na 2027. 

  

                                                      
247 Artikel 22, lid 4, van de RRF-verordening, en overweging 72 van de GB-verordening. 

248 Jaarlijks activiteitenverslag 2020 van het directoraat-generaal Regionaal Beleid en 
Stadsontwikkeling, blz. 55. Speciaal verslag nr. 01/2019: “Bestrijding van fraude in verband 
met EU-uitgaven: maatregelen zijn nodig”, paragraaf 86. 

249 Speciaal verslag nr. 01/2019, paragrafen 85-88 en aanbeveling 3.3. Speciaal 
verslag nr. 10/2015: “Er moet meer worden gedaan om de problemen met openbare 
aanbesteding bij EU-cohesie-uitgaven aan te pakken”, paragrafen 90-94 en aanbeveling 6. 

250 Speciaal verslag 11/2022: “Bescherming van de EU-begroting — Betere gebruikmaking van 
opname op zwarte lijst nodig”, paragraaf 85. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=NL
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/annual-activity-report-2020-regional-and-urban-policy_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/annual-activity-report-2020-regional-and-urban-policy_en_0.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_01/SR_FRAUD_RISKS_NL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_01/SR_FRAUD_RISKS_NL.pdf
https://www.eca.europa.eu/nl/Pages/DocItem.aspx?did=32488
https://www.eca.europa.eu/nl/Pages/DocItem.aspx?did=32488
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_11/SR_Blacklisting_economic_operators_NL.pdf
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Slotopmerkingen 
112 Onze analyse wijst uit dat de herstel- en veerkrachtfaciliteit (RRF) en de 
cohesiebeleidsfondsen veel overeenkomsten vertonen. Tegelijkertijd verschillen beide 
instrumenten in veel opzichten door hun verschillende doelstellingen. Het 
cohesiebeleid is het belangrijkste investeringsbeleid van de EU op de lange termijn met 
het oog op het bevorderen van de economische, sociale en territoriale ontwikkeling 
van lidstaten en regio’s. De RRF is een tijdelijk instrument om de gevolgen van de 
COVID-19-pandemie voor de economieën van de lidstaten te beperken, en om de EU 
en haar lidstaten beter bestand te maken tegen toekomstige schokken. 

113 Zowel de cohesiebeleidsfondsen voor de periode 2021-2027 als de RRF 
bevinden zich nog in een vroeg stadium van uitvoering. De gelijktijdige uitvoering van 
de RRF en de cohesiebeleidsfondsen zal extra inzicht bieden in de wijze waarop de 
verschillen in het regelgevingskader van invloed zijn op de uitvoering en de resultaten.  

Deze analyse werd door de Rekenkamer te Luxemburg vastgesteld op haar vergadering 
van 8 december 2022. 

 Voor de Rekenkamer 

 

 Tony Murphy 
 President 
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Bijlagen 

Bijlage I — Eerdere verslagen van de ERK 

Speciale verslagen 
— Speciaal verslag 10/2015: “Er moet meer worden gedaan om de problemen met 

openbare aanbesteding bij EU-cohesie-uitgaven aan te pakken” 

— Speciaal verslag nr. 36/2016: “Een beoordeling van de regelingen voor de 
afsluiting van de programma’s 2007-2013 voor cohesie en 
plattelandsontwikkeling” 

— Speciaal verslag nr. 02/2017: “De onderhandelingen van de Commissie over de 
partnerschapsovereenkomsten en programma’s op cohesiegebied voor de 
periode 2014-2020: doelgerichtere uitgaven voor prioriteiten van Europa 2020, 
maar steeds complexere regelingen voor prestatiemeting” 

— Speciaal verslag nr. 04/2017: “Het beschermen van de EU-begroting tegen 
onregelmatige uitgaven: in de periode 2007-2013 maakte de Commissie op 
cohesiegebied in toenemende mate gebruik van preventieve maatregelen en 
financiële correcties” 

— Speciaal verslag nr. 17/2018: “Met de maatregelen die de Commissie en de 
lidstaten tijdens de laatste jaren van de programma’s voor de periode 2007-2013 
namen, werd lage absorptie aangepakt, maar ze waren te weinig resultaatgericht” 

— Speciaal verslag nr. 01/2019: “Bestrijding van fraude in verband met EU-uitgaven: 
maatregelen zijn nodig” 

— Speciaal verslag 07/2020: “Uitvoering van het cohesiebeleid: de kosten zijn 
relatief laag, maar er is onvoldoende informatie om de besparingen door 
vereenvoudiging te kunnen inschatten” 

— Speciaal verslag 10/2020: “Vervoersinfrastructuren in de EU: megaprojecten 
moeten sneller worden uitgevoerd zodat de netwerkeffecten tijdig worden 
gerealiseerd” 

— Speciaal verslag 16/2020: “Het Europees Semester — Landspecifieke 
aanbevelingen hebben betrekking op belangrijke kwesties, maar moeten beter 
worden uitgevoerd” 

https://www.eca.europa.eu/nl/Pages/DocItem.aspx?did=32488
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_36/SR_CLOSURE_2007_2013_NL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_2/SR_PARTNERSHIP_AGREEMENT_NL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_4/SR_Financial_Corrections_NL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_17/SR_ABSORPTION_NL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_01/SR_FRAUD_RISKS_NL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_07/SR_ESI_Funds_NL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_10/SR_Transport_Flagship_Infrastructures_NL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_16/SR_european-semester-2_NL.pdf
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— Speciaal verslag 14/2021: “Interreg-samenwerking: het potentieel van de 
grensoverschrijdende regio’s van de Europese Unie is nog niet volledig ontsloten” 

— Speciaal verslag 24/2021: “Resultaatgerichte financiering in het cohesiebeleid: 
nastrevenswaardige ambities, maar nog steeds belemmeringen in de 
periode 2014-2020” 

— Speciaal verslag 26/2021: “Regelmatigheid van de uitgaven in het kader van het 
cohesiebeleid van de EU: de Commissie maakt jaarlijks een minimaal geschat 
foutenpercentage bekend dat niet definitief is” 

— Speciaal verslag 11/2022: “Bescherming van de EU-begroting — Betere 
gebruikmaking van opname op zwarte lijst nodig” 

— Speciaal verslag 21/2022: “De beoordeling door de Commissie van de nationale 
herstel- en veerkrachtplannen — in het algemeen adequaat, maar er blijven 
uitvoeringsrisico’s” 

Analyses en briefingdocumenten 
— Briefingdocument 2018: “Future of EU finances: reforming how the EU budget 

operates”, februari 2018. 

— Briefingdocument 2018: “De vereenvoudiging van de uitvoering van het 
cohesiebeleid na 2020”, mei 2018. 

— Snelle evaluatie 2019: “Toewijzing van middelen van het cohesiebeleid aan de 
lidstaten voor 2021-2027”, maart 2019. 

— Snelle evaluatie 2019: “Niet-afgewikkelde vastleggingen in de EU-begroting nader 
bekeken”, april 2019. 

— Briefingdocument 2019: Het leveren van prestaties in het cohesiebeleid, 
juni 2019. 

— Analyse nr. 05/2021: “Het EU-kader voor grote vervoersinfrastructuurprojecten: 
een internationale vergelijking” 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_14/SR_cross-border_NL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_NL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_26/SR_LR-in-cohesion_NL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_11/SR_Blacklisting_economic_operators_NL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_21/SR_NRRPs_NL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/Briefing_paper_MFF/Briefing_paper_MFF_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BRP_Cohesion_simplification/Briefing_paper_Cohesion_simplification_NL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RCR_COHESION/RCR_COHESION_NL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RCR_RAL/RCR_RAL_NL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BRP_Performance_orientation_in_Cohesion/BRP_Performance_orientation_in_Cohesion_NL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RW21_05/RW_Transport_flagships_NL.pdf
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Jaarverslagen 
— Jaarverslag 2016, hoofdstuk 2 

— Jaarverslag 2019, hoofdstuk 5 

— Jaarverslag 2020, hoofdstuk 2 

— Jaarverslagen 2021, hoofdstukken 1, 2 en 10 

Adviezen 
— Advies nr. 6/2020 over het voorstel voor een verordening van het Europees 

Parlement en de Raad tot instelling van een faciliteit voor herstel en veerkracht 

— Advies 04/2022 over het voorstel voor een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2021/241 wat betreft 
REPowerEU-hoofdstukken in herstel- en veerkrachtplannen en tot wijziging van 
Verordening (EU) 2021/1060, Verordening (EU) 2021/2115, Richtlijn 2003/87/EG 
en Besluit (EU) 2015/1814 [2022/0164 (COD)] 

 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2016/annualreports-2016-NL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2019/annualreports-2019_NL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2020/annualreports-2020_NL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_NL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP20_06/OP20_06_NL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP22_04/OP_REPowerEU_NL.pdf
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Bijlage II — De geplande bijdrage van de RRF aan de zes pijlers, uitgesplitst per lidstaat 

  Pijler 1 
Groene transitie 

Pijler 2 
Digitale 

transformatie 

Pijler 3 
Slimme, duurzame 
en inclusieve groei 

en banen 

Pijler 4 
Sociale en 
territoriale 

cohesie 

Pijler 5 
Gezondheid, 

economische, 
sociale en 

institutionele 
veerkracht 

Pijler 6 
Beleid voor de 

volgende 
generatie 

 België 64 % 30 % 32 % 48 % 11 % 15 % 
 Bulgarije 64 % 33 % 47 % 27 % 18 % 11 % 
 Tsjechië 66 % 24 % 40 % 33 % 23 % 14 % 
 Denemarken 59 % 24 % 86 % 18 % 13 %  
 Duitsland 47 % 53 % 51 % 11 % 29 % 9 % 
 Estland 42 % 22 % 71 % 21 % 43 % 1 % 
 Ierland 56 % 32 % 40 % 49 % 10 % 13 % 
 Griekenland 44 % 23 % 86 % 29 % 12 % 5 % 
 Spanje 50 % 30 % 42 % 56 % 14 % 8 % 
 Frankrijk 53 % 21 % 53 % 28 % 21 % 23 % 
 Kroatië 76 % 26 % 45 % 26 % 15 % 12 % 
 Italië 46 % 30 % 48 % 50 % 15 % 12 % 
 Cyprus 52 % 25 % 65 % 25 % 19 % 13 % 
 Letland 39 % 22 % 46 % 54 % 26 % 13 % 
 Litouwen 44 % 36 % 53 % 25 % 25 % 18 % 
 Luxemburg 65 % 33 % 43 % 46 % 13 %  
 Hongarije       
 Malta 55 % 23 % 28 % 41 % 34 % 19 % 
 Nederland 71 % 26 % 52 % 37 % 7 % 7 % 
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  Pijler 1 
Groene transitie 

Pijler 2 
Digitale 

transformatie 

Pijler 3 
Slimme, duurzame 
en inclusieve groei 

en banen 

Pijler 4 
Sociale en 
territoriale 

cohesie 

Pijler 5 
Gezondheid, 

economische, 
sociale en 

institutionele 
veerkracht 

Pijler 6 
Beleid voor de 

volgende 
generatie 

 Oostenrijk 52 % 41 % 44 % 45 % 9 % 9 % 
 Polen 56 % 23 % 24 % 68 % 21 % 9 % 
 Portugal 55 % 23 % 48 % 47 % 19 % 8 % 
 Roemenië 57 % 21 % 42 % 46 % 22 % 13 % 
 Slovenië 57 % 23 % 33 % 36 % 36 % 15 % 
 Slowakije 51 % 21 % 48 % 24 % 38 % 17 % 
 Finland 54 % 35 % 50 % 39 % 21 % 1 % 
 Zweden 56 % 29 % 18 % 67 % 14 % 15 % 

 EU-
gemiddelde 

55 % 28 % 47 % 38 % 20 % 12 % 

Bron: ERK, op basis van de geraamde primaire en secundaire bijdrage van de RRF-fondsen waarin voor elke maatregel in het kader van twee van de zes pijlers is voorzien, 
zoals vermeld door de Commissie in het “scorebord voor herstel en veerkracht” voor 25 van de 26 herstel- en veerkrachtplannen die de Raad eind oktober 2022 heeft 
vastgesteld. 

https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/index.html?lang=nl
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Bijlage III — Toewijzing van de cohesiebeleidsmiddelen 2021-2027, de (voorlopige en definitieve) RRF-
subsidies en de geactiveerde RRF-leningen 

in miljard EUR 

  COHESIEBELEIDSFONDSEN 2021-2027 
RRF-SUBSIDIES* AANGEVRAAGDE 

RRF-LENINGEN 
 Cohesiebeleidsfondsen 

2021-2027,  
(definitief toegewezen) 

RRF-subsidies 
 en aangevraagde  

RRF-leningen 

  Voorlopige toewijzing tot 30.6.2022  Definitieve toewijzing per 30.6.2022   
  

EFRO ESF+ CF ETS TOTAAL 

 70 % van het 
beschikbare 

bedrag 

30 % van het 
beschikbare 

bedrag 
TOTAAL  

70 % van het 
beschikbare 

bedrag 

30 % van het 
beschikbare 

bedrag 
TOTAAL    

 België 1,1 1,2  0,4 2,7  3,6 2,3 5,9  3,6 0,9 4,5    7,2 
 Bulgarije 5,7 2,6 1,3 0,1 9,8  4,6 1,6 6,3  4,6 1,1 5,7    15,3 
 Tsjechië 10,4 2,7 6,4 0,3 19,8  3,5 3,5 7,1  3,5 4,1 7,6    27,4 
 Denemarken 0,1 0,1  0,3 0,5  1,3 0,2 1,6  1,3 0,1 1,4    1,9 
 Duitsland 10,9 6,5  1,0 18,4  16,3 9,3 25,6  16,3 11,7 28,0    46,4 
 Estland 1,7 0,5 0,8 0,1 3,1  0,8 0,2 1,0  0,8 0,1 0,9    4,0 
 Ierland 0,4 0,5  0,3 1,2  0,9 0,1 1,0  0,9  0,9    2,1 
 Griekenland 11,5 5,8 3,0 0,1 20,4  13,5 4,3 17,8  13,5 3,9 17,4  12,7  50,5 
 Spanje 23,5 11,2  0,7 35,4  46,6 22,9 69,5  46,6 30,6 77,2    112,6 
 Frankrijk 9,1 6,7  1,1 16,8  24,3 15,0 39,4  24,3 13,1 37,4    54,3 
 Kroatië 5,4 2,0 1,2 0,2 8,7  4,6 1,7 6,3  4,6 0,9 5,5    14,3 
 Italië 26,6 14,5  1,0 42,1  47,9 21,0 68,9  47,9 21,1 69,0  122,6  233,6 
 Cyprus 0,5 0,2 0,2 0,0 0,9  0,8 0,2 1,0  0,8 0,1 0,9  0,2  2,0 
 Letland 2,5 0,7 1,0 0,0 4,3  1,6 0,3 2,0  1,6 0,2 1,8    6,0 
 Litouwen 3,5 1,1 1,4 0,1 6,1  2,1 0,1 2,2  2,1 0,0 2,1    8,2 
 Luxemburg 0,0 0,0  0,0 0,1  0,1 0,0 0,1  0,1 0,0 0,1    0,1 
 Hongarije 13,4 5,5 2,6 0,2 21,7  4,6 2,5 7,2  4,6 1,2 5,8    27,5 
 Malta 0,5 0,1 0,2 0,0 0,8  0,2 0,1 0,3  0,2 0,1 0,3    1,1 
 Nederland 0,5 0,4  0,4 1,3  3,9 2,0 6,0  3,9 0,8 4,7    6,0 
 Oostenrijk 0,5 0,4  0,2 1,1  2,2 1,2 3,5  2,2 1,5 3,7    4,8 
 Polen 47,4 14,9 9,3 0,6 72,2  20,3 3,6 23,9  20,3 2,3 22,6  11,5  106,3 
 Portugal 11,5 7,5 3,4 0,1 22,5  9,8 4,1 13,9  9,8 5,8 15,6  2,7  40,8 
 Roemenië 17,1 8,2 3,5 0,4 29,2  10,2 4,0 14,2  10,2 1,9 12,1  14,9  56,2 
 Slovenië 1,5 0,7 0,7 0,1 3,1  1,3 0,5 1,8  1,3 0,2 1,5  0,7  5,2 
 Slowakije 8,1 2,4 1,6 0,2 12,4  4,6 1,7 6,3  4,6 1,4 6,0    18,3 
 Finland 0,9 0,6  0,2 1,7  1,7 0,4 2,1  1,7 0,2 1,9    3,6 
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COHESIEBELEIDSFONDSEN 2021-2027 
RRF-SUBSIDIES* AANGEVRAAGDE 

RRF-LENINGEN 
Cohesiebeleidsfondsen 

2021-2027,  
(definitief toegewezen) 

RRF-subsidies 
 en aangevraagde  

RRF-leningen 

Voorlopige toewijzing tot 30.6.2022 Definitieve toewijzing per 30.6.2022 

EFRO ESF+ CF ETS TOTAAL 
70 % van het 
beschikbare 

bedrag 

30 % van het 
beschikbare 

bedrag 
TOTAAL 

70 % van het 
beschikbare 

bedrag 

30 % van het 
beschikbare 

bedrag 
TOTAAL 

Zweden 0,8 0,7 0,4 1,9 2,9 0,4 3,3 2,9 0,3 3,2 5,2 
Technische 
bijstand 0,8 0,3 0,1 0,0 1,3 1,2 

Transnationale 
samenwerking 

0,2 0,2 0,2 

Interregionale 
innovatie 

0,6 0,6 0,6 

Stedelijk 
Europa-initiatief 

0,6 0,6 0,6 

Interregionale 
samenwerking 

0,6 0,6 0,6 

TOTAAL EU 217 98 37 9 361 234 104 338 234 104 338 165 864 
* Opmerking over de RRF-subsidies: krachtens artikel 11 van de RRF-verordening is de berekening van de maximale financiële bijdrage voor de 30 % van het toegewezen
subsidiebedrag per lidstaat op 30 juni 2022 geactualiseerd. Daarbij is rekening gehouden met de meest recente gegevens over het bbp voor 2020 en 2021.

Bron: ERK, op basis van gegevens van de Commissie, bijlage IV bij de RRF-verordening en de nota van de Commissie aan de Raad en het Parlement van 30 juni 2022, getiteld 
“RRF: update of the RRF maximum financial contribution”. Met het oog op de presentatie zijn de bedragen afgerond. 
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Acroniemen en afkortingen 
Bbp: bruto binnenlands product 

Bni: bruto nationaal inkomen 

CEF: Connecting Europe Facility 

CF: Cohesiefonds 

CID: uitvoeringsbesluit van de Raad (Council Implementing Decision) 

CRII: investeringsinitiatief coronavirusrespons 

DG ECFIN: directoraat-generaal Economische en Financiële Zaken 

DG EMPL: directoraat-generaal Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie 

DG REGIO: directoraat-generaal Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling 

EFRO: Europees Fonds voor regionale ontwikkeling 

ESF+: Europees Sociaal Fonds Plus 

ETS: Europese territoriale samenwerking 

FNLTC: model van financiering die niet gekoppeld is aan kosten (Financing Not Linked 
To Costs) 

GB-verordening: verordening gemeenschappelijke bepalingen 

LSA: landspecifieke aanbevelingen 

MFK: meerjarig financieel kader 

NGEU: NextGenerationEU 

OESO: Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 

RRF: herstel- en veerkrachtfaciliteit (Recovery and Resilience Facility) 

RRP’s: herstel- en veerkrachtplannen (Recovery and Resilience Plans) 

SCO’s: vereenvoudigde kostenopties (simplified cost options) 

VWEU: Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie  



 90 

 

Verklarende woordenlijst 
Eén projectenpijplijn: het aantal projecten dat een lidstaat wil/kan uitvoeren en die 
“tot rijping komen” met de studies die nodig zijn voor de uitvoering ervan. 

Europees Semester: jaarlijkse cyclus die een kader biedt voor de coördinatie van het 
economisch beleid van de EU-lidstaten en voor de monitoring van de vooruitgang. 

Europese pijler van sociale rechten: kader om EU-burgers nieuwe en doeltreffendere 
sociale rechten te verlenen. 

Geen ernstige afbreuk doen: beginsel dat investeringsmaatregelen geen grote 
nadelige gevolgen voor het milieu of de samenleving mogen hebben. 

Landspecifieke aanbevelingen: jaarlijkse richtsnoeren die de Commissie in het kader 
van het Europees Semester aan individuele lidstaten verstrekt voor hun macro-
economisch, budgettair en structureel beleid. 

Meerjarig financieel kader (MFK): het uitgavenplan van de EU waarin prioriteiten (op 
basis van beleidsdoelstellingen) en maxima worden vastgesteld, over het algemeen 
voor zeven jaar. Het biedt de structuur waarbinnen jaarlijkse EU-begrotingen worden 
vastgelegd en beperkt de uitgaven voor elke uitgavencategorie. 

Mijlpaal: voor het cohesiebeleid, een tussentijdse waarde met betrekking tot een 
outputindicator die wordt gebruikt in het kader van een specifieke doelstelling, die op 
een vooraf bepaalde datum moet worden verwezenlijkt. Voor de RRF, een kwalitatieve 
meting van de vorderingen in de richting van de verwezenlijking van een hervorming of 
een investering. 

Partnerschapsovereenkomst: een overeenkomst tussen de Commissie en een lidstaat 
of derde land(en) in het kader van een EU-uitgavenprogramma waarin bijvoorbeeld 
strategische plannen, investeringsprioriteiten of de voorwaarden voor handels- of 
ontwikkelingssteun zijn vastgesteld. 

Streefdoel: voor het cohesiebeleid, een vooraf vastgestelde eindwaarde die moet 
worden bereikt in verband met een voor een specifieke doelstelling opgenomen 
indicator. Voor de RRF, een kwantitatieve meting van de vorderingen in de richting van 
de verwezenlijking van een hervorming of een investering. 
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ERK-team 
Dit verslag werd goedgekeurd door kamer II “Investeringen ten behoeve van cohesie, 
groei en inclusie”, die onder leiding staat van ERK-lid Annemie Turtelboom. De taak 
werd geleid door ERK-lid Ladislav Balko, ondersteund door Branislav Urbanic, 
kabinetschef, en Zuzana Frankova, kabinetsattaché; Friedemann Zippel, 
hoofdmanager; Chrysoula Latopoulou, taakleider; Cristina Jianu, adjunct-taakleider; 
Marion Boulard, Mariya Zhekova, Francisco Carretero Llorente en Lena Rangus, 
auditors. Alexandra Mazilu en Agnese Balode verleenden grafische ondersteuning. 

 
Van links naar rechts: Francisco Carretero Llorente, Lena Rangus, 
Chrysoula Latopoulou, Branislav Urbanic, Ladislav Balko, Friedemann Zippel, 
Marion Boulard.
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Dit document omvat een vergelijkende analyse van 
de cohesiebeleidsfondsen en de herstel- en 
veerkrachtfaciliteit (Recovery and Resilience Facility 
— RRF).
De twee instrumenten lijken in veel opzichten op 
elkaar, maar verschillen ook op tal van punten. Het 
cohesiebeleid is het belangrijkste 
investeringsbeleid van de EU voor de lange termijn 
ter bevordering van economische, sociale en 
territoriale ontwikkeling, terwijl de RRF een ad-hoc- 
en tijdelijk crisisresponsinstrument is. Het heeft tot 
doel de impact van de COVID-19-pandemie op de 
economie van de EU te beperken en de EU en haar 
lidstaten beter bestand te maken tegen 
toekomstige schokken.
Zowel de cohesiebeleidsfondsen voor de periode 
2021 2027 als de RRF bevinden zich nog in een 
vroeg stadium van uitvoering. In de komende jaren 
zal uit het gelijktijdige gebruik van de twee 
instrumenten blijken hoe met deze verschillende 
benaderingen de respectieve doelstellingen 
worden bereikt.

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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