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BESLUIT VAN DE COMMISSIE 

van 30.4.2015 

tot wijziging van Besluit C(2013) 1573 tot vaststelling van richtsnoeren inzake de 
afsluiting van operationele programma’s die zijn geselecteerd voor bijstand uit het 

Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het 
Cohesiefonds (2007-2013) 

DE EUROPESE COMMISSIE, 

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1) Bij Verordening (EU) nr. 1297/2013 van het Europees Parlement en de Raad1 is 
Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad2 gewijzigd om te voorzien in de nodige 
flexibiliteit wat betreft de bijdrage van de Unie in de vorm van saldobetalingen voor 
elke prioritaire as, hetgeen noopt tot wijziging van de bijlage bij Besluit C(2013) 1573 
van de Commissie van 20 maart 2013 tot vaststelling van richtsnoeren inzake de 
afsluiting van operationele programma’s die zijn geselecteerd voor bijstand uit het 
Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het 
Cohesiefonds (2007-2013). 

(2) Bij Verordening (EU) nr. 1297/2013 is onder bepaalde voorwaarden de verhoging met 
10 % van het medefinancieringspercentage voor tussentijdse betalingen en 
saldobetalingen tot het einde van de programmeringsperiode verlengd, in afwijking 
van artikel 53, lid 2, en van artikel 53, lid 4, tweede zin, van Verordening (EG) 
nr. 1083/2006. 

(3) Met het oog op de vereenvoudiging en transparantie van het afsluitingsproces moeten 
de afsluitingsrichtsnoeren worden gewijzigd om meer duidelijkheid te scheppen over 
de termijnen die in acht moeten worden genomen voor de betaling van de 
overheidsbijdrage en de selectie van concrete acties, de specifieke regels voor de 
fasering, het gebruik van de opbrengst van financieringsinstrumenten, de aangifte van 
subsidiabele uitgaven bij de afsluiting van financieringsinstrumenten, de aangifte van 
hangende terugvorderingen, de rapportage van de toepasselijke maxima in de 
verordening, de uitlegging van de artikelen 95 en 96 van Verordening (EG) 
nr. 1083/2006 en het niveau van correctiemaatregelen die moeten worden toegepast 
om een niet-gekwalificeerd auditoordeel te verkrijgen, 

                                                 
1 Verordening (EU) nr. 1297/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 tot 

wijziging van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad wat betreft sommige bepalingen in verband 
met het financiële beheer voor bepaalde lidstaten die ten aanzien van hun financiële stabiliteit ernstige 
moeilijkheden ondervinden of dreigen te ondervinden, met de regels inzake doorhaling voor bepaalde 
lidstaten, en met de regels inzake saldobetalingen (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 253). 

2 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 Cohesiefonds en 
tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1260/1999 (PB L 210 van 31.7.2006, blz. 25). 
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HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:  

Enig artikel  

De bijlage bij Besluit C(2013) 1573 wordt vervangen door de bijlage bij dit besluit. 

Gedaan te Brussel, op 30.4.2015 

 Voor de Commissie 
 Corina CREŢU 
 Lid van de Commissie  


