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Betreft: Advies inzake financiële steun aan lidstaten om ernstige financiële lasten te 
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Geachte voorzitter,

Een voorstel van de Commissie tot wijziging van de verordening inzake het Solidariteitsfonds 
van de Europese Unie (SFEU) is voor advies doorverwezen naar de Begrotingscommissie. Ik 
heb begrepen dat de Commissie regionale ontwikkeling van plan is op 2 oktober 2019 een 
verslag goed te keuren volgens de vereenvoudigde procedure.

Het voorstel heeft tot doel het toepassingsgebied van het SFEU uit te breiden om Europese 
solidariteit te betonen met de zwaarst getroffen lidstaten door steun uit het fonds te verlenen 
om hen te helpen de financiële lasten te dragen die zijn veroorzaakt door de terugtrekking van 
het Verenigd Koninkrijk uit de Unie zonder akkoord. In overeenstemming met het 
subsidiariteitsbeginsel zijn duidelijke criteria voor het aanspreken van het SFEU vastgesteld. 
Steun in het kader van dit instrument zal daarom beperkt worden tot de kosten die ernstige 
gevolgen hebben voor de economische en financiële situatie in een bepaalde lidstaat.

Ik wil benadrukken dat met het huidige voorstel duidelijk de reeds lang gekoesterde 
overtuiging van het Parlement wordt bevestigd dat het huidige begrotingskader niet de mate 
van flexibiliteit biedt die we nodig hebben.

De Begrotingscommissie staat volledig achter het gebruik van SFEU-financiering om de 
lidstaten, wanneer hun budgettaire capaciteit het niet toelaat deze crisis alleen het hoofd te 
bieden, te helpen de financiële lasten te dragen die een rechtstreeks gevolg zijn van een brexit 
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zonder akkoord. De commissie vindt dat dit in overeenstemming is met het onderliggende 
beginsel van het Fonds van echte solidariteit in de EU in noodsituaties. De 
Begrotingscommissie is het er dus mee eens dat SFEU-financiering kan worden gebruikt om 
bijvoorbeeld de kosten te dekken voor het opzetten van specifieke steunmaatregelen voor 
getroffen bedrijven, en de kosten van overheden voor het opzetten van aanvullende 
infrastructuurvoorzieningen en het aanwerven van meer personeel, tot maximaal 5 % van de 
financiële lasten. De commissie merkt op dat wordt voorgesteld de minimale 
subsidiabiliteitsdrempels voor toepassingen in verband met de brexit te halveren tot 0,3 % van 
het bni of 1,5 miljard EUR in prijzen van 2011, in vergelijking met de drempels die bij 
natuurrampen worden gehanteerd. De Begrotingscommissie verwelkomt het voorstel van de 
Commissie om het niveau van de voorschotten die kunnen worden uitbetaald op verzoek van 
een lidstaat, te verhogen van 10 % en maximaal 30 miljoen EUR tot 25 % en maximaal 
100 miljoen EUR, zowel voor gevallen die met de brexit te maken hebben als gevallen die er 
niet mee te maken hebben. Tot slot merkt de commissie op dat het totale bedrag dat hiervoor 
in de jaarlijkse begroting opzij wordt gezet, moet worden verhoogd van 50 miljoen EUR naar 
100 miljoen EUR, om ervoor te zorgen dat de nodige middelen tijdig beschikbaar zijn. Deze 
laatste twee voorstellen zullen er hopelijk toe bijdragen dat het systeem van voorschotten van 
het SFEU bevredigender wordt en vaker wordt gebruikt.

Een van de belangrijkste zorgen van de Begrotingscommissie is dat SFEU-interventies in 
verband met de brexit niet ten koste mogen gaan van toepassingen in verband met grote 
natuurrampen, het oorspronkelijke doel van het Fonds. In het voorstel lijkt een waarborg 
hiervoor te zijn opgenomen, door de bedragen die voor toepassingen in verband met de brexit 
beschikbaar zijn, te beperken tot maximaal 50 % van de SFEU-middelen voor 2019 en 2020, 
d.w.z. maximaal 591,65 miljoen EUR in lopende prijzen in twee jaar. Bovendien kan het 
vergoedingspercentage van maximaal 5 % naar beneden worden bijgesteld als de beschikbare 
middelen onvoldoende zouden blijken. Deze bepalingen moeten ervoor zorgen dat de 
financiering op evenwichtige wijze wordt verdeeld en dat een scenario waarbij wie het eerst 
komt, het eerst maalt, wordt vermeden. 
De Begrotingscommissie is tevreden met de wettelijke bepalingen zoals die door de 
Commissie zijn voorgesteld. Desalniettemin wil ze in 2019 en 2020 door de Commissie goed 
op de hoogte worden gehouden van alle ontvangen aanvragen en de beschikbare SFEU-
financiering.

Ten slotte hebben de commissiecoördinatoren dit voorstel beoordeeld en hebben zij mij 
verzocht u schriftelijk te laten weten dat deze commissie voorstander is van een wijziging van 
de verordening betreffende het Solidariteitsfonds van de Europese Unie, zoals voorgesteld 
door de Commissie.

Hoogachtend,

Johan Van Overtveldt 


