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UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE 

van 29.6.2022 

tot goedkeuring van het programma “EFRO 2021-2027 Zuid-Nederland” voor steun uit 

het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling in het kader van de doelstelling 

“investeren in werkgelegenheid en groei” voor de regio’s Zeeland, Noord-Brabant en 

Limburg in Nederland 

 

CCI 2021NL16RFPR003 

(SLECHTS DE TEKST IN DE NEDERLANDSE TAAL IS AUTHENTIEK) 

DE EUROPESE COMMISSIE, 

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

Gezien Verordening (EU) 2021/1060 van het Europees Parlement en de Raad van 24 juni 

2021 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale 

ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, het Fonds voor een 

rechtvaardige transitie en het Europees Fonds voor maritieme zaken, visserij en aquacultuur 

en de financiële regels voor die fondsen en voor het Fonds voor asiel, migratie en integratie, 

het Fonds voor interne veiligheid en het Instrument voor financiële steun voor grensbeheer en 

visumbeleid1, en met name artikel 23, lid 4, 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1) Op 22 december 2021 heeft Nederland via het systeem voor elektronische 

gegevensuitwisseling van de Commissie het programma “EFRO 2021-2027 Zuid-

Nederland” ingediend voor steun uit het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling 

(“EFRO”) in het kader van de doelstelling “investeren in werkgelegenheid en groei” 

voor de regio’s Zeeland, Noord-Brabant en Limburg in Nederland. 

(2) Het programma is door Nederland voorbereid in samenwerking met de in artikel 8, 

lid 1, van Verordening (EU) 2021/1060 bedoelde partners. 

(3) Het programma bevat alle in artikel 22, lid 3, van Verordening (EU) 2021/1060 

bedoelde elementen en is voorbereid overeenkomstig het model in bijlage V bij 

Verordening (EU) 2021/1060. 

(4) Overeenkomstig artikel 15, lid 2, van Verordening (EU) 2021/1060 bevat het 

programma de beoordeling door Nederland van de naleving van de horizontale en 

thematische randvoorwaarden die samenhangen met de geselecteerde specifieke 

doelstellingen van dit programma.   

(5) De Commissie heeft het programma overeenkomstig artikel 23 van Verordening (EU) 

2021/1060 beoordeeld en op 14 maart 2022 opmerkingen geformuleerd krachtens lid 2 

van dat artikel. Nederland heeft op 27 mei 2022 aanvullende informatie verstrekt en op 

31 mei 2022 een herzien programma ingediend. 

                                                 
1 PB L 231 van 30.6.2021, blz. 159. 
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(6) De Commissie is tot de conclusie gekomen dat het programma aan Verordening (EU) 

2021/1060 en Verordening (EU) 2021/1058 van het Europees Parlement en de Raad2  

voldoet, consistent met de partnerschapsovereenkomst van Nederland is en rekening 

houdt met relevante landspecifieke aanbevelingen, relevante in het geïntegreerde 

nationale energie- en klimaatplan vastgestelde uitdagingen en de beginselen van de 

Europese pijler van sociale rechten. 

(7) Krachtens artikel 86, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EU) 2021/1060 vormt dit 

besluit een financieringsbesluit in de zin van artikel 110, lid 1, van Verordening (EU, 

Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad3. De elementen die nodig 

zijn om de budgettaire vastleggingen te verrichten met betrekking tot het programma 

in dit besluit, moeten echter worden gespecificeerd. 

(8) Overeenkomstig artikel 112, leden 1 en 2, van Verordening (EU) 2021/1060 moeten 

het medefinancieringspercentage en het maximumbedrag van steun uit de Fondsen 

voor elke prioriteit worden vastgelegd. Ook moet worden gespecificeerd of het 

medefinancieringspercentage voor de prioriteit van toepassing is op de totale bijdrage 

– inclusief overheids- en particuliere bijdragen – of op de overheidsbijdrage.  

(9) Nederland heeft bij de Commissie als onderdeel van het programma een voorstel 

ingediend om een bijdrage van de Unie te gebruiken op basis van eenheidskosten, 

vaste bedragen en vaste percentages. Krachtens artikel 94, lid 3, van Verordening (EU) 

2021/1060 moet in dit besluit worden beschreven welke soorten concrete acties in 

aanmerking komen voor vergoeding op basis van eenheidskosten, vaste bedragen en 

vaste percentages, wat en welke bedragen worden gedekt door die eenheidskosten, 

vaste bedragen en vaste percentages en welke methoden worden gebruikt om de 

bedragen aan te passen. 

(10) Dit besluit laat het standpunt van de Commissie onverlet inzake de verenigbaarheid 

van de in het kader van het programma gesteunde concrete acties met de toepasselijke 

staatssteunregels op het tijdstip waarop de steun wordt verleend. 

(11) Het programma moet derhalve worden goedgekeurd, 

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:  

Artikel 1 

De definitieve versie van het op 31 mei 2022 ingediende programma “EFRO 2021-2027 Zuid-

Nederland” voor steun uit het EFRO in het kader van de doelstelling “investeren in 

werkgelegenheid en groei” voor de regio’s Zeeland, Noord-Brabant en Limburg in Nederland 

voor de periode van 1 januari 2021 tot 31 december 2027 wordt hierbij goedgekeurd. 

                                                 
2 Verordening (EU) 2021/1058 van het Europees Parlement en de Raad van 24 juni 2021 inzake het 

Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Cohesiefonds (PB L 231 van 30.6.2021, blz. 60). 
3 Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot 

vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, tot wijziging 

van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, 

(EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit 

nr. 541/2014/EU en tot intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 (PB L 193 van 

30.7.2018, blz. 1). 
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Artikel 2 

1. Het maximumbedrag van steun uit het EFRO en – in voorkomend geval –  voor elke 

regiocategorie voor de hele programmeringsperiode en per jaar is vastgesteld in 

bijlage I. 

2. Het maximumbedrag van steun voor het programma is vastgesteld op 

109 021 672 EUR te financieren uit het volgende specifieke begrotingsonderdeel van 

de Algemene Begroting van de Europese Unie voor 2022: 

05 02 01.03: 109 021 672 EUR (EFRO – Meer ontwikkelde regio’s). 

3. Het medefinancieringspercentage voor elke prioriteit is vastgesteld in bijlage II. Het 

medefinancieringspercentage voor elke prioriteit is van toepassing op de totale 

bijdrage – inclusief overheids- en particuliere bijdragen.  

Artikel 3 

Aan alle randvoorwaarden voor het programma is voldaan. 

Artikel 4 

In deel A van aanhangsel 1 bij het programma, alsmede in punten 1 tot en met 9 van deel B 

van dit aanhangsel, wordt beschreven welke soorten concrete acties in aanmerking komen 

voor vergoeding op basis van eenheidskosten, vaste bedragen en vaste percentages, wat en 

welke bedragen worden gedekt door die eenheidskosten, vaste bedragen en vaste percentages 

en welke methoden worden gebruikt om de bedragen aan te passen.  

Artikel 5 

Dit besluit is gericht tot het Koninkrijk der Nederlanden. 

Gedaan te Brussel, 29.6.2022 

 Voor de Commissie 

 Elisa FERREIRA 

 Lid van de Commissie 

 

 


