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De Europese investeringsadvieshub: volledig 
potentieel om investeringen te stimuleren nog 
niet gerealiseerd, aldus controleurs 
De Europese investeringsadvieshub werd in 2015 opgericht als onderdeel van het investeringsplan 
voor Europa en biedt technische ondersteuning aan projectontwikkelaars in de EU. Volgens een 
nieuw verslag van de Europese Rekenkamer zijn de begunstigden tevreden over de adviesdiensten 
van de hub. De hub heeft zijn volledige potentieel om investeringen in de EU te stimuleren echter 
nog niet gerealiseerd, voornamelijk als gevolg van een onvoldoende duidelijke strategie om de 
ondersteuning zodanig te richten dat deze de meeste waarde zou toevoegen.  

De Europese investeringsadvieshub functioneert als een partnerschap tussen de Commissie en de 
Europese Investeringsbank en werkt samen met nationale stimuleringsbanken of -instellingen 
(national promotional banks or institutions — NPBI’s) en de Europese Bank voor Wederopbouw en 
Ontwikkeling (EBWO).  

Tussen 2015 en 2018 heeft de hub 1 091 verzoeken om ondersteuning ontvangen — gemiddeld 
minder dan één verzoek per dag. Deze werden rechtstreeks van projectontwikkelaars ontvangen via 
de website van de hub of van andere institutionele bronnen (andere diensten van de EIB, de EBWO, 
NPBI’s en de Commissie). Van deze verzoeken leidden er slechts 285 (26 %) tot toewijzingen 
(“opdrachten)” van middelen van de hub of tot verstrekking van advies aan begunstigden uit de 
publieke en private sector. Als gevolg daarvan heeft de hub slechts iets meer dan een kwart van de 
beschikbare middelen uit de EU-begroting gebruikt tijdens de eerste drieënhalf jaar waarin hij 
operationeel was. De controleurs hebben dan ook geconcludeerd dat er, hoewel de begunstigden 
aangaven tevreden te zijn over de verleende diensten, niet genoeg opdrachten waren geweest om 
een significant effect te sorteren op het stimuleren van investeringen in projecten in de EU. 
Daarnaast hebben zij geconstateerd dat de hub niet over een voldoende duidelijke strategie 
beschikte — en ook niet over doeltreffende criteria, prioriteiten en procedures — om ondersteuning 
doelgericht in te zetten.  

“De Europese investeringsadvieshub was een van de belangrijkste maatregelen die in de nasleep van 
de economische crisis zijn getroffen om investeringen in de EU te stimuleren, maar kampte met een 
aantal uitdagingen op het gebied van strategie en uitvoering”, zei Annemie Turtelboom, het lid van 
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de Europese Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor de controle. “De nieuwe InvestEU-
advieshub die is voorgesteld voor de programmeringsperiode 2021-2027 moet middelen op duidelijk 
afgebakende en omschreven behoeften richten, het bereik van zijn activiteiten vergroten en voor 
passende monitoring zorgen.”  

 

De controleurs onderzochten ook de vooruitgang die is geboekt bij de samenwerking met partners 
op lokaal niveau, een cruciale factor om de hub in staat te stellen aan specifieke adviesbehoeften in 
verschillende lidstaten te voldoen. Overeenkomsten met lokale partnerinstellingen lieten lang op 
zich wachten vanwege de juridische complexiteit en het feit dat lokale actoren niet in gelijke mate 
in staat waren om samen te werken. Dit leidde tot een ongelijkmatige geografische dekking van 
zowel de vraag naar als de verlening van diensten van de hub. 

Het verslag bevat een aantal aanbevelingen voor de resterende looptijd van de hub en voor de 
overgang naar het nieuwe InvestEU-initiatief. Er wordt met name aanbevolen: 

• de samenwerking met NPBI’s verder te ontwikkelen om de lokale toegang tot de diensten 
van de hub te verbeteren; 

• prioriteiten en specifieke criteria voor het bepalen van de waarde van ondersteunend advies 
vast te stellen, met inbegrip van additionaliteit (d.w.z. diensten verlenen die nog niet 
beschikbaar zijn in het kader van andere EU-programma’s), het soort ondersteuning, de 
potentiële impact op investeringen, en de sectoren en geografische gebieden; 

• de screeningprocedures voor het bepalen van de waarde van potentiële opdrachten te 
verbeteren om de bijdrage van de hub te maximaliseren; 

• voort te bouwen op de ervaring die is opgedaan tijdens de periode 2015-2020 om de 
behoeften en de vraag naar InvestEU te beoordelen, en een passend kader voor de 
monitoring van de prestaties te ontwikkelen dat de kosten en baten van het verlenen van 
adviesdiensten omvat.  

Noot voor de redactie  

De Europese investeringsadvieshub is de op twee na grootste bron van technische bijstand van de 
EU in de vorm van adviesdiensten; de twee grootste zijn de Gezamenlijke Ondersteuning van 
projecten in de Europese regio’s (Joint Assistance to Support Projects in European Regions — 
Jaspers) en de Europese plaatselijke bijstand op energiegebied (European Local Energy Assistance 
— Elena). De jaarbegroting van de hub wordt voor 75 % gedekt door de EU-begroting, tot 20 miljoen 
EUR, en de resterende 25 % wordt gedekt door de EIB, tot 6,6 miljoen EUR. In het huidige verslag 
worden de bevindingen over de activiteiten van de hub vanaf de oprichting ervan in 2015 tot 
december 2018 gepresenteerd. 

Ook hebben de controleurs Speciaal verslag Europees Fonds voor strategische investeringen:er zijn 
maatregelen nodig om het EFSI echt een succes te maken gepubliceerd in 2019 en Speciaal verslag 
Gezamenlijke ondersteuning van projecten in de Europese regio’s (Jaspers) — tijd voor een meer 
doelgerichte aanwending in 2018.  

Speciaal verslag nr. 12/2020 “De Europese investeringsadvieshub: opgericht om investeringen in de 
EU te stimuleren, maar impact blijft beperkt” is in 23 talen beschikbaar op de website van de ERK.  
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Maatregelen van de ERK met het oog op de COVID-19-pandemie 

De Europese Rekenkamer (ERK) heeft het nodige ondernomen om tijdens de COVID-19-pandemie de overheidsfinanciën 
in de EU op doeltreffende wijze te kunnen blijven controleren en controleverslagen, adviezen en evaluaties tijdig uit te 
brengen, voor zover dit in deze moeilijke tijden mogelijk is. Tegelijkertijd gaat onze dank uit naar alle mensen die zich 
inzetten om levens te redden en de pandemie te bestrijden in Luxemburg, elders in de EU en overal ter wereld. We blijven 
ons ook inzetten om het beleid van de Luxemburgse overheid voor de bescherming van de volksgezondheid te 
ondersteunen. Wij beperken de effecten van de huidige gezondheidscrisis op ons personeel en hebben 
voorzorgsmaatregelen genomen om het risico voor hen en hun familie zoveel mogelijk te beperken. 

 


