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BESLUIT VAN DE COMMISSIE 

van 19.12.2013 

betreffende de vaststelling en goedkeuring van richtsnoeren voor de bepaling van door 
de Commissie te verrichten financiële correcties voor uitgaven die in gedeeld beheer 

door de Unie zijn gefinancierd, in geval van niet-naleving van de regels inzake 
overheidsopdrachten  

DE EUROPESE COMMISSIE, 

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1) Deze richtsnoeren zijn bedoeld om de desbetreffende diensten van de Commissie een 
leidraad te bieden inzake de beginselen, criteria en schalen die moeten worden 
toegepast wanneer de Commissie financiële correcties maakt voor uitgaven die in 
gedeeld beheer door de Unie zijn gefinancierd, in geval van niet-naleving van de 
regels inzake overheidsopdrachten, zoals omschreven in de richtsnoeren.  

(2) Overeenkomstig artikel 80, lid 4, van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van 
het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de 
financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie1, dient de 
Commissie: i) financiële correcties te maken ten aanzien van lidstaten om uitgaven die 
in strijd zijn met het toepasselijk recht, van financiering door de Unie uit te sluiten; ii) 
haar financiële correcties te baseren op de vaststelling van ten onrechte uitgegeven 
bedragen, en de financiële gevolgen voor de begroting en, wanneer zulke bedragen 
niet nauwkeurig kunnen worden vastgesteld, kan de Commissie geëxtrapoleerde of 
forfaitaire correcties toepassen overeenkomstig de sectorspecifieke regelgeving; iii) bij 
het besluit over het bedrag van een financiële correctie rekening te houden met de aard 
en de ernst van de inbreuk op het toepasselijk recht en de financiële gevolgen voor de 
begroting, met inbegrip van het geval van tekortkomingen in beheers- en 
controlesystemen.  

(3) Overeenkomstig de artikelen 99 en 100 van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de 
Raad van 11 juli 2006 houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds2, kan de 
Commissie financiële correcties toepassen door de bijdrage van de Gemeenschap aan 
een operationeel programma volledig of gedeeltelijk in te trekken. Vergelijkbare 
voorschriften zijn vastgesteld in sectorspecifieke regelgeving, namelijk in de artikelen 
97 en 98 van Verordening (EG) nr. 1198/2006 van de Raad van 27 juli 2006 inzake 
het Europees Visserijfonds3, artikel 44 van Beschikking nr. 2007/435/EG van de Raad 
van 25 juni 2007 tot oprichting van het Europees Fonds voor de integratie van 
onderdanen van derde landen voor de periode 2007-2013 als onderdeel van het 
algemeen programma Solidariteit en beheer van de migratiestromen4, artikel 46 van 

                                                 
1 PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1-96. 
2 PB L 210 van 31.7.2006, blz. 25-78. 
3 PB L 223 van 15.8.2006, blz. 1-44. 
4 PB L 168 van 28.6.2007, blz. 18-36. 
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Beschikking nr. 573/2007/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 mei 
2007 tot instelling van het Europees Vluchtelingenfonds voor de periode 2008-2013 
als onderdeel van het algemeen programma Solidariteit en beheer van de 
migratiestromen5, artikel 48 van Beschikking nr. 574/2007/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 23 mei 2007 tot instelling van het Buitengrenzenfonds voor 
de periode 2007-2013 als onderdeel van het algemene programma Solidariteit en 
beheer van de migratiestromen6, artikel 46 van Beschikking nr. 575/2007/EG van het 
Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Europees Terugkeerfonds voor 
de periode 2008-2013 als onderdeel van het algemeen programma Solidariteit en 
beheer van de migratiestromen7 en artikel 31 van Verordening (EG) nr. 1290/2005 van 
de Raad van 21 juni 2005 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid8. Wat het Solidariteitsfonds van de Europese Unie betreft, is 
artikel 80, lid 4, van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees 
Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van 
toepassing op de algemene begroting van de Unie9 eveneens van toepassing, in 
overeenstemming met artikel 5, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2012/2002 van de 
Raad van 11 november 2002 tot oprichting van het fonds10.  

(4) Deze richtsnoeren zijn van toepassing op alle fondsen onder gedeeld beheer die zijn 
opgenomen in het meerjarig financieel kader 2014-2020, met inbegrip van de gevallen 
waarbij het geen voortzetting van bestaande fondsen betreft, zoals het instrument voor 
financiële steun voor politiële samenwerking en voorkoming en bestrijding van 
criminaliteit, en crisisbeheer binnen het Fonds voor interne veiligheid. 

(5) Deze richtsnoeren zijn een herziening van de richtsnoeren voor financiële correcties in 
geval van niet-naleving van de regels inzake overheidsopdrachten in de 
programmeringsperioden 2000-2006 en 2007-201311. Deze herziene richtsnoeren 
weerspiegelen de ervaringen die zijn opgedaan bij de toepassing van de voorgaande 
richtsnoeren en dienen duidelijkheid te geven over het correctiepercentage dat wordt 
toegepast in overeenstemming met het evenredigheidsbeginsel en rekening houdend 
met de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Deze richtsnoeren 
dragen ook bij aan het antwoord op de aanbeveling tot kwijting van het Europees 
Parlement uit 2010 om de behandeling van fouten inzake overheidsopdrachten voor de 
volgende beleidsterreinen te harmoniseren: landbouw en natuurlijke hulpbronnen, 
cohesie, energie en vervoer; en om de kwantificeringen van de onregelmatigheden bij 
overheidsopdrachten door de Europese Rekenkamer en de Commissie beter op elkaar 
af te stemmen.  

(6) Deze richtsnoeren moeten door de Commissie worden gebruikt om te zorgen voor een 
gelijke behandeling van de lidstaten, transparantie en een goede evenredigheid bij de 

                                                 
5 PB L 144 van 6.6.2007, blz. 1-21. 
6 PB L 144 van 6.6.2007, blz. 22-44. 
7 PB L 144 van 6.6.2007, blz. 45-65. 
8 PB L 209 van 11.8.2005, blz. 1-25. 
9 PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1-96. 
10 PB L 311 van 14.11.2002, blz. 3-8. 
11 Ref. COCOF 07/0037/03-NL van 29.11.2007 van toepassing op het Europees Fonds voor regionale 

ontwikkeling, het Cohesiefonds en het Europees Sociaal Fonds; Ref. EFFC/24/2008 van 1.4.2008 van 
toepassing op het Europees Visserijfonds; en "SOLID/2011/31 REV" van 11.1.2012, d.w.z. de 
richtsnoeren voor de financiële correcties die moeten worden toegepast bij onregelmatigheden bij de 
toepassing van de regelgeving van de Unie inzake overheidsopdrachten die gedurende de 
programmeringsperiode 2007-2013 door de vier fondsen van het algemeen programma "Solidariteit en 
beheer van de migratiestromen" zijn medegefinancierd. 
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toepassing van financiële correcties in verband met de door de Unie gefinancierde 
uitgaven. Met financiële correcties wordt beoogd een situatie te herstellen waarin alle 
voor medefinanciering uit het Fonds gedeclareerde uitgaven wettig en regelmatig zijn 
en zijn gedaan in overeenstemming met de geldende nationale en EU-voorschriften. 

BESLUIT:  

Artikel 1 
In de bijlage bij dit besluit zijn de richtsnoeren vastgelegd voor de bepaling van de financiële 
correcties voor uitgaven die in gedeeld beheer door de Unie zijn gefinancierd in de 
programmeringsperioden 2007-2013 en 2014-2020, in geval van niet-naleving van de regels 
inzake overheidsopdrachten. 

Artikel 2 
De in de bijlage vastgelegde richtsnoeren vervangen de richtsnoeren voor financiële correcties 
in geval van niet-naleving van de regels inzake overheidsopdrachten in de 
programmeringsperioden 2000-2006 en 2007-2013, zoals omschreven in overweging 5. 

De in de bijlage vastgelegde richtsnoeren worden door de Commissie toegepast bij de 
verrichting van financiële correcties voor onregelmatigheden die na de datum van 
goedkeuring van dit besluit worden geconstateerd.  

Gedaan te Brussel, op 19.12.2013 

 Voor de Commissie  
 Johannes HAHN 
 Lid van de Commissie 


