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Financieringsinstrumenten: de kosten moeten redelijk worden gehouden, 
aldus EU-controleurs 

Volgens een nieuw verslag van de Europese Rekenkamer zijn de beheerskosten en -vergoedingen voor 
financieringsinstrumenten, waarmee EU-steun wordt verstrekt aan ontvangers door middel van leningen, 
garanties en beleggingen in aandelen, soms duur. De instrumenten worden in alle lidstaten gebruikt en de EU 
zet deze in toenemende mate in, omdat overheidsgeld beter zo kan worden gebruikt dan in de vorm van 
subsidies. 

De controleurs onderzochten of financieringsinstrumenten op het gebied van regionaal, sociaal, vervoers- en 
energiebeleid gedurende de periode 2007-2013 een efficiënte methode waren om de EU-begroting uit te 
voeren. Zij hebben een aantal belangrijke problemen vastgesteld die de efficiëntie ervan hebben beperkt: 

• de beheerskosten en -vergoedingen waren hoog in verhouding tot de verstrekte steun en lagen 
aanzienlijk hoger dan voor fondsen in de particuliere sector; 

• een aanzienlijk aantal financieringsinstrumenten was te groot en eind 2014 ondervonden deze nog 
steeds grote problemen om hun kapitaal uit te betalen (hoewel sindsdien stappen zijn ondernomen die dit 
probleem zouden kunnen verlichten);  

• het is niet gelukt om met financieringsinstrumenten onder zowel gedeeld als gecentraliseerd beheer 
particulier kapitaal aan te trekken; 

• met slechts een beperkt aantal financieringsinstrumenten kon herbruikbare financiële steun worden 
verleend.  

“Onder bepaalde voorwaarden zijn financieringsinstrumenten een betere methode om overheidsgeld uit te 
geven”, aldus mevrouw Iliana Ivanova, het voor het verslag verantwoordelijke lid van de Europese 
Rekenkamer. “Maar het is van essentieel belang dat de daarmee samenhangende kosten en vergoedingen in de 
aanloop naar 2020 op een redelijk niveau worden gehouden.” 

Volgens de controleurs zijn er voor de programmeringsperiode 2014-2020 verbeteringen doorgevoerd, maar 
bepaalde problemen bestaan nog altijd. Volgens hun belangrijkste aanbevelingen (met tijdgebonden 
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streefdoelen) moet de Commissie: 

• ervoor zorgen dat de lidstaten alomvattende informatie rapporteren over de reeds betaalde 
beheerskosten en -vergoedingen (tegen het einde van 2017) en daarnaast in 2016 de verordeningen wijzigen om 
het stimulerende element van de vergoeding van fondsbeheerders te verbeteren gedurende de periode tot 
2020; 

• een duidelijk onderscheid maken tussen aanvullende financiering uit publieke en particuliere bijdragen 
en duidelijk aangeven hoe de door de EU- en de nationale publieke bijdrage gemobiliseerde bedragen worden 
berekend, waarbij zo mogelijk de richtsnoeren van de OESO moeten worden gevolgd (bij de tussentijdse 
evaluatie); 

• ervoor zorgen dat de lidstaten volledige en betrouwbare gegevens verstrekken over particuliere 
bijdragen aan het dotatiekapitaal (tegen het einde van 2017); 

• passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de lidstaten middelen opnieuw gebruiken voor 
de beoogde doeleinden gedurende de verplichte periode van acht jaar na afloop van de subsidiabiliteitsperiode 
2014-2020 (tegen het einde van 2016). 

Noot voor de redactie: 

Financieringsinstrumenten bieden financiële steun door middel van leningen, garanties en beleggingen in 
aandelen. Deze instrumenten bieden twee voordelen ten opzichte van subsidies: de mobilisatie van extra 
publieke en particuliere middelen in aanvulling op de oorspronkelijke overheidsfinanciering en het hergebruik 
van diezelfde middelen in verschillende cycli. Omdat leningen moeten worden terugbetaald, garanties moeten 
worden vrijgegeven en investeringen moeten worden terugbetaald, leiden financieringsinstrumenten in principe 
tot een betere gebruikmaking van overheidsmiddelen en verkleinen deze de kans dat de eindontvangers 
afhankelijk zullen worden van overheidssteun. 

In de periode 2007-2013 gebruikten 25 van de 28 EU-lidstaten financieringsinstrumenten die waren opgezet in 
het kader van het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) en het Europees Sociaal Fonds (ESF). Eind 
2014 was er ongeveer 16 miljard euro betaald als bijdrage in het kader van de operationele programma’s van 
het EFRO en het ESF aan deze instrumenten. Dit vertegenwoordigt een aanzienlijke toename van 1,3 miljard 
euro in de periode 2000-2006 en 0,6 miljard euro in de periode 1994-1999. Gedurende de periode 2007-2013 
was de totale bijdrage uit de EU-begroting aan de 21 financieringsinstrumenten die direct of indirect door de 
Commissie werden beheerd ongeveer 5,5 miljard euro. 

Het verslag bestrijkt alle 1 025 EFRO- en ESF-financieringsinstrumenten die tijdens de periode 2007-2013 werden 
opgezet onder gedeeld beheer, alsmede zes centraal beheerde financieringsinstrumenten. De gepresenteerde 
gegevens zijn gebaseerd op de meest recente beschikbare informatie die in september 2015 door de Commissie 
werd verstrekt en de situatie per eind 2014 weergeeft. 

Financieringsinstrumenten moeten niet worden verward met derivaten, die tot een geheel andere klasse van 
zeer risicovolle investeringen behoren en die door sommige deelnemers aan de financiële markten worden 
gebruikt. 

 

Speciaal verslag nr. 19/2016: “Uitvoering van de EU-begroting via financieringsinstrumenten – lessen die uit de 
programmeringsperiode 2007-2013 moeten worden getrokken” is beschikbaar in 23 EU-talen. 

 


