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Gezien: 

– het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 314, 
in samenhang met het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie, en met name artikel 106bis, 

– 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, en met name artikel 41, 

– Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot 
bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-20202, en met name 
artikel 13, 

– de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, die op 20 
november 2013 is goedgekeurd3, 

– de gewijzigde begroting nr. 1/20144, die op 16 april 2014 is goedgekeurd, 

– het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/20145, dat op 15 april 2014 is 
goedgekeurd, 

– het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/20146, dat op 28 mei 2014 is 
goedgekeurd, 

– het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/20147, dat op 9 juli 2014 is goedgekeurd, 
zoals gewijzigd op 16 oktober 20148, 

– het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/20149, dat op 8 september 2014 is 
goedgekeurd, 

– het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/201410, dat op 17 oktober 2014 is 
goedgekeurd, 

dient de Europese Commissie bij de begrotingsautoriteit het ontwerp van gewijzigde 
begroting nr. 7 bij de begroting 2014 in. 
 
 
WIJZIGINGEN IN DE STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN PER 
AFDELING 
 
De wijzigingen in de staat van ontvangsten en uitgaven per afdeling zijn beschikbaar via 
EUR-Lex: (http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-en.htm). Ter informatie is een Engelse 
versie van de wijzigingen in de staat van ontvangsten als budgettaire bijlage bijgevoegd. 

                                                 
1 PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1. 
2 PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884. 
3 PB L 51 van 20.2.2014, blz. 1. 
4  PB L 204 van 11.7.2014, blz. 1. 
5  COM(2014) 234 van 15.4.2014. 
6  COM(2014) 329 van 28.5.2014. 
7  COM(2014) 461 van 9.7.2014. 
8  COM(2014) 641 van 16.10.2014. 
9  COM(2014) 564 van 8.9.2014. 
10  COM(2014) 649 van 17.10.2014. 

http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-en.htm
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1. INLEIDING 
Het ontwerp van gewijzigde begroting (OGB) nr. 7/2014 heeft betrekking op de beschikbaarstelling 
uit het Solidariteitsfonds van de EU van 79 726 440 EUR aan vastleggings- en betalingskredieten. De 
beschikbaarstelling heeft betrekking op de overstromingen in Servië en Kroatië in mei 2014 en de 
overstromingen in Bulgarije in juni 2014. 

2. BESCHIKBAARSTELLING VAN MIDDELEN UIT HET SOLIDARITEITSFONDS VAN DE EU 
Gedurende de maand mei 2014 heeft extreem weer grote delen van de Republiek Servië, en in 
geringere mate Kroatië, getroffen, hetgeen tot enkele van de ernstigste overstromingen sinds 
mensenheugenis leidde, waardoor zowel de publieke als de particuliere infrastructuur op grote schaal 
is verwoest, en waardoor honderdduizenden huishoudens zijn getroffen. Een maand later heeft zeer 
zware regen, tot meer dan vier maal de gebruikelijke maandelijkse hoeveelheid, delen van de 
Republiek Bulgarije getroffen, hetgeen tot ernstige overstromingen en ontwrichting van het dagelijks 
leven leidde. 

De Commissie heeft alle drie de aanvragen uitgebreid onderzocht overeenkomstig Verordening (EG) 
nr. 2012/2002 van de Raad tot oprichting van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie11, zoals 
gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 661/2014 van het Europees Parlement en de Raad12 (hierna "de 
verordening" genoemd), en met name overeenkomstig de artikelen 2, 3 en 4. 

De belangrijkste afwegingen die bij de beoordeling zijn gemaakt, kunnen als volgt worden 
samengevat. 

2.1. Servië – Overstromingen 
(1) Grote delen van Servië zijn in mei 2014 door extreme weersomstandigheden getroffen, 

hetgeen tot enkele van de ernstigste overstromingen sinds mensenheugenis leidde, waardoor 
zowel de publieke als de particuliere infrastructuur op grote schaal is verwoest, en waardoor 
honderdduizenden huishoudens zijn getroffen. 

(2) De aanvraag voor financiële steun van Servië, een subsidiabele staat in de zin van artikel 2, lid 
1, van de verordening, is op 30 juli 2014 ontvangen, binnen de termijn van twaalf weken na de 
vaststelling van de eerste schade op 14 mei 2014. Op 18 augustus 2014 is aanvullende 
informatie verstrekt. 

(3) De overstroming heeft een natuurlijke oorzaak en valt derhalve onder het toepassingsgebied 
van het Solidariteitsfonds. 

(4) De Servische autoriteiten ramen de totale directe schade veroorzaakt door de ramp op 1,1 
miljard EUR. Dat cijfer is gebaseerd op de resultaten van de beoordeling van de 
herstelbehoeften die is uitgevoerd in samenwerking met de EU en internationale organisaties 
in de onmiddellijke nasleep van de ramp. Dit is 3,8 % van het Servische bni, waarbij de 
drempel om een beroep te doen op het Solidariteitsfonds, die in 2014 voor Servië 174,7 
miljoen EUR bedraagt (namelijk 0,6 % van het bni op basis van gegevens over 2012), wordt 
overschreden. Aangezien de geraamde rechtstreekse schade in totaal meer bedraagt dan de 
drempel, is de ramp een "grote natuurramp" in de zin van artikel 2, lid 2, van de verordening. 
De financiële steun mag alleen worden gebruikt voor noodacties inzake eerste levensbehoeften 
zoals gedefinieerd in artikel 3 van de verordening. 

(5) Wat de impact en de gevolgen van de ramp betreft, hebben de Servische autoriteiten 
grootschalige catastrofale overstromingen gemeld die gepaard gingen met stortbuien, erosie en 
aardverschuivingen, voornamelijk langs de rivieren Sava, Kolubara, Tamnava, Jadar, Zapadna, 

                                                 
11 PB L 311 van 14.11.2002, blz. 3. 
12 PB L 189 van 27.6.2014, blz. 143. 
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Morava, Velika Morava, Mlava en Pek en hun zijrivieren. Door de overstromingen zijn de 
districten Kolubara, Mačva, Moravički, Pomoravlje en een deel van Belgrado getroffen. De 
getroffen gemeenten hebben tezamen zo'n 1,6 miljoen inwoners, waarvan er 180 000 hulp 
nodig hadden. Er waren 60 slachtoffers te betreuren. Bijna 32 000 mensen zijn door 
nooddiensten uit getroffen gebieden gered, waarvan er ongeveer 5 000 tijdelijke huisvesting 
moesten krijgen. Er zijn 485 woningen vernield, en ongeveer 16 200 appartementen en huizen 
hebben schade opgelopen. De dagbouwmijnen Tamnava West Field, Veliki Crljeni, alsmede 
delen van het Kolubara-steenkoolbekken waren overstroomd. Deze kolenmijnen produceren de 
kolen voor de voornaamste elektriciteitscentrale, "Nikola Tesla A" in Obrenovac, die ongeveer 
63 % van de elektriciteit voor het hele land produceert. In de meeste getroffen gemeenten was 
de watervoorziening tot wel 10 dagen onderbroken, en het drinkwater is gedeeltelijk nog 
steeds vervuild. Bovendien hebben de overstromingen gezondheidszorginstellingen, scholen 
en het wegen- en het spoorwegnet getroffen; ook heeft het milieu er ernstige schade door 
geleden. De schade van de overstromingen wordt becijferd op 2,7 % van het bbp en tot wel 
2 % van het bbp aan economische verliezen alleen al in 2014. De zwaarst getroffen 
economische sectoren zijn de energiesector, de mijnbouw en de landbouw, maar er is ook 
aanzienlijke schade aan de vervoersinfrastructuur (wegen, bruggen en spoorwegen), alsmede 
aan talrijke voorzieningen voor overstromings- en oeverbescherming. 

(6) Niet alleen zijn alle beschikbare binnenlandse krachten gemobiliseerd, maar ook is zowel 
bilaterale als multilaterale internationale humanitaire bijstand en bijstand voor civiele 
bescherming gevraagd. Vanuit de EU werd bijstand verleend door Duitsland, Slovenië, 
Bulgarije, Oostenrijk, Tsjechië, Frankrijk, Denemarken, Roemenië, Spanje, Nederland en 
Polen, gecoördineerd door het Uniemechanisme voor civiele bescherming. Er zijn 
internationale teams ingezet voor de reddingsoperaties bij de overstromingen; ook zijn teams 
voor de inzet van pompen met hoog debiet ingezet. De Europese Commissie heeft ook een 
bedrag van 3 miljoen euro aan humanitaire steun toegekend voor Bosnië-Herzegovina en 
Servië, om de onmiddellijke noden van de meest kwetsbare door de ramp getroffen mensen te 
lenigen, door te zorgen voor voedsel, andere eerste levensbehoeften, contant geld, 
tegoedbonnen, waterleidingen en sanitaire voorzieningen. 

(7) De kosten voor de noodacties inzake eerste levensbehoeften die subsidiabel zijn op grond van 
artikel 3, lid 2, van de verordening zijn door de Servische autoriteiten op 381,9 miljoen EUR 
geraamd en zijn uitgesplitst naar categorieën maatregelen.  Het merendeel van de kosten voor 
noodacties (meer dan 202 miljoen EUR) betreft herstelacties op het gebied van energie. Het op 
één na grootste aandeel van de kosten heeft betrekking op de vervoerssector en bedraagt 
106 miljoen EUR. 

(8) Uit hoofde van het instrument voor pretoetredingssteun (IPA) is reeds een bedrag van 
30 miljoen EUR herschikt om herstelinspanningen op de korte termijn te ondersteunen. Aan 
het einde van het jaar zal nog eens een extra bedrag van 50 miljoen EUR worden toegewezen 
om het herstel na de overstromingen en de wederopbouw verder te ondersteunen. Middelen uit 
het deel van het IPA dat voor de grensoverschrijdende samenwerking is bedoeld, zal worden 
gebruikt om de grensgebieden tussen Servië en Bosnië-Herzegovina te ondersteunen voor een 
totaalbedrag van 4 miljoen EUR. Bovendien zijn tijdens de internationale donorconferentie 
van 16 juli in Brussel toezeggingen gedaan door staten, internationale organisaties en de 
particuliere sector voor een bedrag van meer dan 986 miljoen EUR ten behoeve van Servië, 
waarvan 106,8 miljoen EUR als schenking en de rest als lening. Bovendien is meer dan 
41 miljoen EUR toegezegd voor grensoverschrijdende activiteiten. 

(9) De Servische autoriteiten hebben geen melding gemaakt van enige dekking door verzekeringen 
van de in aanmerking komende kosten. 
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2.2. Kroatië – Overstromingen 
(1) Het oostelijke deel van Kroatië is door dezelfde weersomstandigheden getroffen waardoor ook 

Servië is getroffen; ook hier hebben zij ernstige schade veroorzaakt, zij het in mindere mate. 

(2) De aanvraag van Kroatië is op 31 juli 2014 ontvangen, binnen de termijn van 12 weken na de 
vaststelling van de eerste schade op 17 mei 2014. 

(3) De overstroming heeft een natuurlijke oorzaak en valt derhalve onder het toepassingsgebied 
van het Solidariteitsfonds. 

(4) De Kroatische autoriteiten ramen de totale directe schade die door de ramp is veroorzaakt op 
297,6 miljoen EUR. Dit is 0,7 % van het Kroatische bni, waarbij de drempel om een beroep te 
doen op het Solidariteitsfonds, die in 2014 voor Kroatië 254,2 miljoen EUR bedraagt (namelijk 
0,6 % van het bni op basis van gegevens over 2012), wordt overschreden. Aangezien de 
geraamde rechtstreekse schade in totaal meer bedraagt dan de drempel, is de ramp een "grote 
natuurramp" in de zin van artikel 2, lid 2, van de verordening. De financiële steun mag alleen 
worden gebruikt voor noodacties inzake eerste levensbehoeften zoals gedefinieerd in artikel 3 
van de verordening. 

(5) Wat de impact en de gevolgen van de ramp betreft, hebben de Kroatische autoriteiten gemeld 
dat de overstromingen vijf provincies in het stroomgebied van de Sava in het oosten van het 
land hebben getroffen: Osijek-Baranja, Vukovar-Srijem, Brod-Posavina, Požega-Slavonija en 
Sisak-Moslavina. Ten dele waren de geregistreerde waterniveaus hoger dan ooit tevoren, en de 
overstroming werd aangemerkt als één die slechts eenmaal per duizend jaar voorkomt. De 
vloed heeft aanzienlijke schade veroorzaakt aan woningen en aan commerciële, gemeentelijke 
en infrastructuurfaciliteiten, alsmede aan landbouwgewassen en de veestapel. Meer dan 26 000 
mensen moesten worden geëvacueerd. De energienetwerken vielen uit, wegen en bruggen 
werden ernstig beschadigd en/of door aardverschuivingen of modder bedolven. Ongeveer 
2 700 woningen en meer dan 4 000 landbouwbedrijfsgebouwen zijn overstroomd, en veel 
daarvan hebben structurele schade geleden. 

(6) De kosten voor de noodacties inzake eerste levensbehoeften die subsidiabel zijn op grond van 
artikel 3, lid 2, van de verordening zijn door de Kroatische autoriteiten op 108,8 miljoen EUR 
geraamd en zijn uitgesplitst naar categorieën maatregelen. Het merendeel van de kosten voor 
noodacties (meer dan 38 miljoen EUR) heeft betrekking op het herstel van de 
vervoersinfrastructuur. Het op één na grootste aandeel van de kosten heeft betrekking op de 
reddingsdiensten en bedraagt 24,7 miljoen EUR. 

(7) De getroffen regio's vallen onder de categorie "minder ontwikkelde regio's" in het kader van de 
Europese structuur- en investeringsfondsen (2014-2020). De Kroatische autoriteiten hebben de 
Commissie niet laten weten of zij van plan zijn middelen uit het ESI-fondsprogramma voor 
Kroatië over te hevelen naar herstelmaatregelen. Het mechanisme voor civiele bescherming 
van de EU is geactiveerd om ondersteuning te bieden in de vorm van insecticiden tegen 
muggen. 

(8) Wat de EU-wetgeving inzake rampenpreventie en -beheer betreft, legt Kroatië momenteel, 
gezien de aard van de ramp, Richtlijn 2007/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
23 oktober 2007 over beoordeling en beheer van overstromingsrisico’s ("de 
overstromingsrichtlijn")13 ten uitvoer. Er zijn voorlopige overstromingsrisicobeoordelingen 
uitgevoerd. Voor twee proefgebieden zijn overstromingsgevaar- en overstromingsrisicokaarten 
opgesteld; voor andere gebieden vorderen de werkzaamheden op dat gebied. Er worden 
momenteel overstromingsrisicoplannen voorbereid, maar die zijn nog niet vastgesteld.  

                                                 
13  PB L 288 van 6.11.2007, blz. 27. 
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(9) Op de dag waarop Kroatië de aanvraag indiende, liepen tegen Kroatië geen inbreukprocedures 
betreffende EU-wetgeving op het gebied van de aard van de ramp. 

(10) Volgens de Kroatische autoriteiten worden de in aanmerking komende kosten niet door 
verzekeringen gedekt. 

2.3. Bulgarije – Overstromingen 
(1) Een maand later werden enkele gebieden in Bulgarije getroffen door zeer zware regen, waarbij 

tot meer dan vier maal de gebruikelijke maandelijkse hoeveelheid viel, hetgeen tot ernstige 
overstromingen en ontwrichting van het dagelijks leven leidde. 

(2) De aanvraag van Bulgarije is op 25 augustus 2014 ontvangen, binnen de termijn van 12 weken 
na de vaststelling van de eerste schade op 19 juni 2014. Op 12 september 2014 hebben de 
Bulgaarse autoriteiten bijgewerkte informatie ingediend. 

(3) De overstroming heeft een natuurlijke oorzaak en valt derhalve onder het toepassingsgebied 
van het Solidariteitsfonds. 

(4) De Bulgaarse autoriteiten ramen de totale directe schade, veroorzaakt door de ramp, op 
311,3 miljoen EUR. Dit is 0,8 % van het Bulgaarse bni, zodat de drempel om een beroep te 
doen op het Solidariteitsfonds, die in 2014 voor Bulgarije 232,5 miljoen EUR bedraagt 
(namelijk 0,6 % van het bni op basis van gegevens over 2012), wordt overschreden. Aangezien 
de geraamde rechtstreekse schade in totaal meer bedraagt dan de drempel, is de ramp een 
"grote natuurramp" in de zin van artikel 2, lid 2, van de verordening. De financiële steun mag 
alleen worden gebruikt voor noodacties inzake eerste levensbehoeften zoals gedefinieerd in 
artikel 3 van de verordening. 

(5) Wat de impact en de gevolgen van de ramp betreft, hebben de Bulgaarse autoriteiten gemeld 
dat talrijke steden en dorpen in Bulgarije na 19 juni 2014 als gevolg van de extreme 
weersomstandigheden in ernstige mate door de overstromingen zijn getroffen, met name delen 
van het oosten, het noordoosten en het centrum van het land. De regio's Varna, Dobrich, 
Gabrovo, Veliko Tarnovo, Burgas, Montana, Kyustendil, Plovdiv, Haskovo, Yambol en Sofia 
hebben de meeste schade geleden. In de kustgemeente Asparuhovo (Varna) zijn door zware 
regenval en een vloedgolf huizen en boerderijen vernield, gebouwen en straten onder water 
komen te staan en auto's vernield. Elektriciteit en communicatienetwerken in de hele regio 
waren verstoord. Plotselinge overstromingen, buiten hun oevers tredende rivieren en 
aardverschuivingen hebben slachtoffers geëist en ernstige schade aangericht in de regio's 
Severen tsentralen en Severoiztochen. Er zijn vijftien slachtoffers gemeld, duizenden mensen 
waren rechtstreeks getroffen en honderden moesten worden geëvacueerd en moesten tijdelijke 
accommodatie krijgen. Er was schade aan de openbare infrastructuur en aan faciliteiten op het 
gebied van energie, water en waterbronnen, telecommunicatie, vervoer, gezondheid, 
onderwijs, nooddiensten, cultureel erfgoed en beschermde natuurgebieden. Enorme 
hoeveelheden aarde en afval bleven achter, de riolering overstroomde, en door de lozing van 
afvalwater verslechterden de levensomstandigheden in de getroffen gebieden nog verder. Als 
gevolg van de overstromingen kwamen aardverschuivingen en erosieprocessen op gang. 

(6) De kosten voor de noodacties inzake eerste levensbehoeften die subsidiabel zijn op grond van 
artikel 3, lid 2, van de verordening zijn door de Bulgaarse autoriteiten op 285,4 miljoen EUR 
geraamd en zijn uitgesplitst naar categorieën maatregelen. Het merendeel van de kosten voor 
noodacties (meer dan 87 miljoen EUR) heeft betrekking op het veiligstellen van de preventieve 
infrastructuur. Naar schatting is meer dan 70 miljoen EUR nodig voor het herstel van de 
vervoersinfrastructuur. 

(7) De getroffen regio's vallen onder de categorie "minder ontwikkelde regio's" in het kader van de 
Europese structuur- en investeringsfondsen (2014-2020). De Bulgaarse autoriteiten hebben de 
Commissie niet laten weten of zij van plan zijn middelen uit het ESI-fondsprogramma voor 
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Bulgarije over te hevelen naar herstelmaatregelen. Er is geen verzoek om bijstand via het 
Uniemechanisme voor civiele bescherming. 

(8) Wat de EU-wetgeving inzake rampenpreventie en -beheer betreft, heeft Bulgarije, gezien de 
aard van de ramp, Richtlijn 2007/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 
oktober 2007 over beoordeling en beheer van overstromingsrisico’s ("de 
overstromingsrichtlijn") in 2010 omgezet in nationale wetgeving, en voor elk 
stroomgebiedsdistrict is een voorlopige overstromingsrisicobeoordeling uitgevoerd, op basis 
van een door het ministerie van Milieu en Waterstaat ontwikkelde methode voor 
overstromingsrisico- en overstromingsgevaarbeoordeling. 

(9) Op de dag waarop Bulgarije de aanvraag indiende, liepen tegen Bulgarije geen 
inbreukprocedures betreffende EU-wetgeving op het gebied van de aard van de ramp. 

(10) De Bulgaarse autoriteiten hebben aangegeven dat de schade, die in de gezondheidszorg 
ongeveer 2,3 miljoen EUR bedraagt, door verzekeringen wordt gedekt. Dit bedrag is van de 
subsidiabele kosten afgetrokken. 

3. FINANCIERING 
Aangezien solidariteit de belangrijkste rechtvaardiging voor het in het leven roepen van het fonds was, 
is de Commissie van mening dat steun uit het fonds progressief moet zijn. Dat betekent dat, 
overeenkomstig de eerdere praktijk, het deel van de schade boven de drempel (d.w.z. het laagste van 
de volgende cijfers: 0,6 % van het bni of 3 miljard EUR in prijzen van 2002) aanleiding zou moeten 
geven tot een hogere steunintensiteit dan de schade tot die drempel. Het percentage dat in het verleden 
werd toegepast voor de vaststelling van de toewijzing voor grote rampen, is 2,5 % van de totale 
rechtstreekse schade beneden de drempel en 6 % voor het deel van de schade daarboven. De methode 
voor de berekening van het Solidariteitsfonds is in het Jaarverslag over 2002-2003 van het 
Solidariteitsfonds vastgesteld en door de Raad en het Europees Parlement aanvaard. 

Voorgesteld wordt dezelfde percentages te hanteren en de volgende steunbedragen te geven: 

Ramp 

Recht-
streekse 
schade 

(in 
miljoenen 

EUR) 

Drempel grote 
ramp 

(in miljoenen 
EUR) 

Totale kosten 
subsidiabele 

acties 
(in miljoenen 

EUR) 

2,5 % van 
de 

rechtstreeks
e schade tot 
de drempel 

(EUR) 

6 % van de 
rechtstreekse 
schade boven 
de drempel 

(EUR) 

Aftopping 

Totaal-
bedrag 
voor-

gestelde 
steun 

(EUR) 

Servië 1 105,622 174,649 381,967 4 366 225 55 858 380 nee 60 224 605 

Kroatië 297,629 254,229 108,799 6 355 725 2 604 000 nee 8 959 725 

Bulgarije 311,328 232,502 285,440 5 812 550 4 729 560 nee 10 542 110 

TOTAA
L 

 
79 726 440 

Dit is het tweede voorstel voor een mobilisatiebesluit in 2014, en het totale bedrag van het hierboven 
voorgestelde bedrag voldoet aan het bepaalde in de meerjarenregeling inzake het financiële kader 
(MFK), waarin een totaalbedrag van 530,6 miljoen EUR (500 miljoen EUR in prijzen van 2011) is 
vastgesteld. 

Concluderend wordt voorgesteld het Solidariteitsfonds voor elk van deze gevallen te mobiliseren en 
het totaal aan kredieten voor Kroatië en Bulgarije van 19 501 835 EUR op te nemen in de begroting 
voor 2014 onder begrotingsartikel 13 06 01 en de overeenkomstige kredieten voor Servië ten belope 
van 60 224 605 EUR onder begrotingsartikel 13 06 02 (voor toetredingslanden), zowel voor de 
vastleggings- als de betalingskredieten. 
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Omdat het Solidariteitsfonds een speciaal instrument in de zin van de MFK-verordening is, moeten de 
desbetreffende kredieten buiten de respectieve MFK-maxima om worden gebudgetteerd. 
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4. SAMENVATTING PER MFK-RUBRIEK 
Begroting 2014  

(m.i.v. GB 1 en OGB 2-6/2014) 
Ontwerp van Gewijzigde 

Begroting nr. 7/2014 
Begroting 2014  

(m.i.v. GB 1 en OGB 2-7/2014) 
Rubriek 

VK BK VK BK VK BK 
1. Slimme en inclusieve groei 63 986 340 779 66 374 487 058  63 986 340 779 66 374 487 058

Maximum 63 973 000 000   63 973 000 000  
Marge 75 989 221   75 989 221  

1a Concurrentievermogen voor groei en 
banen 

16 484 010 779 12 028 322 326  16 484 010 779 12 028 322 326

Maximum 16 560 000 000   16 560 000 000  
Marge 75 989 221   75 989 221  

1b  Economische, sociale en territoriale 
samenhang 

47 502 330 000 54 346 164 732  47 502 330 000 54 346 164 732

Maximum 47 413 000 000   47 413 000 000  
Marge -89 330 000   -89 330 000  

Flexibiliteitsinstrument 89 330 000   89 330 000  
Marge 0   0  

2.  Duurzame groei: natuurlijke 
hulpbronnen 

59 190 929 284 56 558 779 469  59 190 929 284 56 558 779 469

Maximum 59 303 000 000   59 303 000 000
Marge 112 070 716   112 070 716

waarvan: Europees Landbouwgarantiefonds 
(ELGF) — marktgerelateerde uitgaven en 
rechtstreekse betalingen 

43 778 100 000 43 776 956 403  43 778 100 000 43 776 956 403

Submaximum 44 130 000 000   44 130 000 000  
Netto-overdracht tussen ELGF en ELFPO 351 900 000   351 900 000  

Marge     
3.  Veiligheid en burgerschap 2 171 998 732 1 677 039 976  2 171 998 732 1 677 039 976

Maximum 2 179 000 000   2 179 000 000  
Marge 7 001 268   7 001 268  

4.  Europa als wereldspeler 8 325 000 000 6 842 004 256  8 325 000 000 6 842 004 256
Maximum 8 335 000 000   8 335 000 000  

Marge 10 000 000   10 000 000  
5.  Administratie 8 404 610 581 8 405 483 381  8 404 610 581 8 405 483 381

Maximum 8 721 000 000   8 721 000 000
Marge 316 389 419   316 389 419

waarvan: Administratieve uitgaven van de 
instellingen 

6 797 485 938 6 798 358 738  6 797 485 938 6 798 358 738

Submaximum 7 056 000 000   7 056 000 000  
Marge 258 514 062   258 514 062  

6.  Compensatiebedragen 28 600 000 28 600 000  28 600 000 28 600 000
Maximum 29 000 000   29 000 000  

Marge 400 000   400 000  
Totaal 142 107 479 376 139 886 394 140  142 107 479 376 139 886 394 140

Maximum 142 540 000 000 135 866 000 000  142 540 000 000 135 866 000 000
Flexibiliteitsinstrument 89 330 000  89 330 000  

Marge voor onvoorziene uitgaven 4 026 700 000  4 026 700 000
Marge 521 850 624 6 305 860  521 850 624 6 305 860

 Speciale instrumenten 503 179 528 403 149 428 79 726 440 79 726 440 582 905 968 482 875 868
Totaal-generaal 142 610 658 904 140 289 543 568 79 726 440 79 726 440 142 690 385 344 140 369 270 008

 


