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Afwikkeling van de Europese Gemeenschap voor Kolen 
en Staal bijna afgerond volgens plan, maar 
opbrengsten uit de resterende activa zijn niet meer 
toereikend om parallel onderzoeksprogramma te 
financieren, aldus EU-controleurs  
Volgens een nieuwe evaluatie door de Europese Rekenkamer is het proces ter afwikkeling van 
de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) bijna afgerond. Door de huidige 
rentetarieven zijn de opbrengsten uit de activa inmiddels echter te laag geworden om 
langdurige financiering voor een specifiek programma voor onderzoek in de kolen- en 
staalsectoren te waarborgen, aldus de controleurs. 

Nadat de EGKS op 23 juli 2002 ophield te bestaan, werden alle activa en passiva overgedragen 
aan de EU. De Europese Commissie is verantwoordelijk voor de afwikkeling van de resterende 
verstrekte en aangegane leningen, alsook voor het beheer van de andere activa van de EGKS in 
liquidatie.  

Alex Brenninkmeijer, het voor de evaluatie verantwoordelijke lid van de Europese 
Rekenkamer, stelt: “Zeventien jaar na het einde van de EGKS is de liquidatie bijna een feit. Voor 
de Commissie is het nu tijd om de bladzijde om te slaan en haar ondersteuning van innovatieve en 
duurzame projecten binnen de kolen- en staalsectoren te integreren in het EU-kaderprogramma 
voor onderzoek.” 

De controleurs wijzen erop dat de EGKS langetermijnverbintenissen is aangegaan voordat haar 
activiteiten werden stopgezet, maar dat deze nu bijna is afgewikkeld. Tussen 2002 en 2018 is de 
waarde van de portefeuille met verstrekte leningen met meer dan 90 % gedaald (van 964 miljoen 
EUR naar 95,2 miljoen EUR) en zijn de opgenomen leningen en schulden ook geleidelijk 
afgenomen (van 742 miljoen EUR naar 92 miljoen EUR). 
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Eind 2018 bedroeg de eigenvermogenswaarde van de EGKS in liquidatie in totaal 1 462 miljoen 
EUR. Sinds 2002 wordt het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal van de EU (RFCS) 
gefinancierd met de opbrengsten die worden gegenereerd door de activa van de EGKS in 
liquidatie. In dit kader wordt ondersteuning geboden aan projecten op het gebied van 
bijvoorbeeld productieprocessen, veiligheid op het werk of milieubescherming. De Commissie 
beheert het RFCS als een afzonderlijk programma, naast het EU-kaderprogramma voor 
onderzoek. 

De controleurs wijzen erop dat de inkomsten die worden gegenereerd door deze activa de 
afgelopen jaren echter zeer laag zijn geworden, hetgeen voornamelijk is toe te schrijven aan de 
extreem lage rentestand. Vorig jaar heeft dit beheer van de activa slechts 3 miljoen EUR 
opgeleverd. 

Het budget van het RFCS is hierdoor gedaald van 42 miljoen EUR in 2017 naar 22 miljoen EUR in 
2019, en zal naar verwachting verder teruglopen tot ongeveer 12 miljoen EUR in 2020, terwijl er 
jaarlijks minstens 40 miljoen EUR aan financiering nodig zal zijn. Bovendien is het mogelijk dat het 
fonds zal worden getroffen door de gevolgen van de voorgenomen terugtrekking van het 
Verenigd Koninkrijk uit de EU. Bijgevolg concluderen de controleurs dat het huidige model, 
waarbij het RFCS uitsluitend wordt gefinancierd op basis van opbrengsten uit activabeheer, niet 
houdbaar is. 

 

  

Noot voor de redactie 

De Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) werd voor een periode van vijftig jaar 
opgericht bij het EGKS-Verdrag, dat op 18 april 1951 in Parijs werd ondertekend door België, 
Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland. Het verdrag trad op 23 juli 1952 in werking 
en verstreek op 23 juli 2002, zoals gepland. 

Evaluatie nr. 10/2019 van de ERK “De Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal: afwikkeling 
verloopt volgens plan, maar financiering voor onderzoek is niet meer houdbaar” is in 23 EU-talen 
beschikbaar op de website van de ERK (eca.europa.eu). In een evaluatie worden feiten 
vastgesteld en gepresenteerd met betrekking tot een specifieke kwestie; het is geen controle. 
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