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Controleteam
In de speciale verslagen van de ERK worden de resultaten van haar controles van EU-beleid en programma’s of beheersthema’s met betrekking tot specifieke begrotingsterreinen uiteengezet. Bij
haar selectie en opzet van deze controletaken zorgt de ERK ervoor dat deze een maximale impact
hebben door rekening te houden met de risico’s voor de doelmatigheid of de naleving, de omvang van
de betrokken inkomsten of uitgaven, de verwachte ontwikkelingen en de politieke en publieke
belangstelling.
Deze doelmatigheidscontrole werd verricht door controlekamer II, die onder leiding staat van ERK-lid
Iliana Ivanova en gespecialiseerd is in het uitgaventerrein investeringen ten behoeve van cohesie, groei
en inclusie. De controle werd geleid door ERK-lid Oskar Herics, ondersteund door kabinetschef
Margit Spindelegger, hoofdmanager Emmanuel Rauch en taakleider Rafal Gorajski. Het controleteam
bestond uit Michaela Binder, Thierry Lavigne, Mircea-Cristian Martinescu en Maciej Szymura. Juridisch
advies werd verleend door Eleonore von Bardeleben. Taalkundige ondersteuning werd gegeven door
Richard Moore.
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VERKLARENDE WOORDENLIJST
Actieplan: actieplannen worden voor elke lidstaat opgesteld in samenwerking met het
desbetreffende begunstigde land en de Europese Commissie om te specificeren welke
werkzaamheden zullen worden uitgevoerd in het kader van Jaspers. Sinds 1 januari 2014 is
elk nieuw actieplan een voortschrijdend plan, dat begint met de eenmalige ondertekening
van dit document voor de programmeringsperiode 2014-2020. Actieplannen blijven geldig
gedurende de gehele periode 2014-2020 en periodieke wijzigingen (de toevoeging of
schrapping van projecten) vinden plaats wanneer de partijen hierover door middel van een
briefwisseling overeenstemming bereiken.
Beheersautoriteit: een beheersautoriteit is een nationale, regionale of plaatselijke overheid
(of enig ander publiek- of privaatrechtelijk orgaan) die door een lidstaat is aangewezen om
een operationeel programma te beheren. Haar taken omvatten het selecteren van te
financieren projecten, het monitoren van de uitvoering van projecten en het uitbrengen van
verslag aan de Commissie over financiële aspecten en behaalde resultaten.
Beoordeling na indiening (PSA - Post-Submission Appraisal): een door de Jaspers-afdeling
op verzoek van de Commissie uitgevoerde beoordeling van een aanvraag voor een groot
project die door een lidstaat is ingediend en waarvoor nog geen onafhankelijke
kwaliteitsevaluatie door de Jaspers-afdeling is uitgevoerd.
Cohesiebeleid: het cohesiebeleid is een van de grootste beleidsterreinen waaraan de EUbegroting wordt uitgegeven. Het is erop gericht het verschil in ontwikkelingsniveau tussen
verschillende regio's te verkleinen, industriegebieden met afnemende economische activiteit
te herstructureren, plattelandsgebieden te diversifiëren en grensoverschrijdende,
transnationale en interregionale samenwerking te bevorderen. Het cohesiebeleid wordt
gefinancierd vanuit het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal
Fonds en het Cohesiefonds.
Cohesiefonds (CF): het Cohesiefonds is gericht op de versterking van de economische en
sociale cohesie in de Europese Unie door de financiering van projecten op het gebied van
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milieu en vervoer in lidstaten met een bnp per hoofd van de bevolking dat minder dan 90 %
van het EU-gemiddelde bedraagt.
Doelmatigheid: dit betekent dat de beste verhouding tussen de ingezette middelen en de
verkregen resultaten wordt nagestreefd.
Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO): het Europees Fonds voor regionale
ontwikkeling is gericht op de versterking van de economische en sociale cohesie binnen de
Europese Unie door het ongedaan maken van de grootste regionale onevenwichtigheden
door middel van financiële steun voor investeringen in infrastructuur en productieve
investeringen ter bevordering van de werkgelegenheid, vooral in ondernemingen.
Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF): de Europese structuur- en
investeringsfondsen betreffen vijf afzonderlijke fondsen die regionale onevenwichtigheden
in de Europese Unie moeten terugdringen en waarvoor beleidskaders zijn vastgesteld voor
de zevenjarige begrotingsperiode van het meerjarig financieel kader (MFK). De fondsen
omvatten: het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO), het Europees Sociaal
Fonds (ESF), het Cohesiefonds (CF), het Europees Landbouwfonds voor
plattelandsontwikkeling (Elfpo) en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij
(EFMZV).
Gefaseerde projecten: onvoltooide grote projecten uit de voorgaande
programmeringsperiode waarvan het nog niet afgeronde deel, dat zowel financieel als fysiek
identificeerbaar moet zijn, is overgeheveld naar de programmeringsperiode 2014-2020.
Grote projecten: grote projecten zijn grootschalige infrastructuurprojecten op het gebied
van vervoer, milieu en andere sectoren, zoals cultuur, onderwijs, energie of ICT, die vaak van
strategisch belang zijn voor de EU en die derhalve worden onderworpen aan een specifieke
goedkeuringsprocedure door de Commissie. Ze vormen een geheel van economisch
onscheidbare werkzaamheden, activiteiten of diensten die een welomschreven technische
functie vervullen en gericht zijn op duidelijk omschreven doelstellingen. In de verordening
houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake de ESIF (de “verordening
gemeenschappelijke bepalingen”) wordt bepaald dat grote projecten projecten zijn
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waarvoor de totale subsidiabele kosten (totale kosten voor de
programmeringsperiode 2007-2013) zoals geraamd bij het bepalen van de bijdrage van de
fondsen hoger zijn dan 50 miljoen euro. Voor de programmeringsperiode 2014-2020 werd
de drempel voor projecten die duurzaam vervoer bevorderen en knelpunten in centrale
netwerkinfrastructuur opheffen, verhoogd tot 75 miljoen euro.
Hoge controle-instantie (HCI): een onafhankelijke instantie die verantwoordelijk is voor het
controleren van de ontvangsten en uitgaven van de overheid. Elke EU-lidstaat heeft één HCI
en de Europese Rekenkamer is de HCI van de EU.
Impact: sociaal-economische gevolgen op langere termijn die na verloop van tijd, na
afronding van een maatregel, kunnen worden waargenomen en die van invloed zijn op de
directe begunstigden van de maatregel of andere indirecte begunstigden (bijv. daling van
het werkloosheidsniveau, verbetering van de waterkwaliteit, enz.).
Indicator: een indicator is een maatstaf voor bijvoorbeeld een doelstelling die nuttige
informatie verschaft op basis waarvan kan worden beoordeeld in welke mate een
doelstelling is verwezenlijkt.
Instrument voor pretoetredingssteun (IPA): het instrument voor pretoetredingssteun is het
instrument waarmee de EU hervormingen in de “uitbreidingslanden” ondersteunt door
middel van financiële en technische hulp. Met de IPA-steun wordt de capaciteit van de
landen tijdens het hele toetredingsproces opgebouwd, waardoor geleidelijke, positieve
ontwikkelingen in de regio ontstaan.
Kosten-batenanalyse (KBA): een techniek voor de vergelijking van de voorspelde kosten en
verwachte baten in verband met een voorstel, die besluitvormers helpt een geïnformeerd
besluit te nemen over het al dan niet uitvoeren van het voorstel.
Nota inzake de voltooiing van een actie (ACN - Action Completion Note): een door de
Jaspers-afdeling opgesteld gestandaardiseerd document met een samenvatting van de
werkzaamheden met betrekking tot een project en, indien nodig, met aanbevelingen voor
de nationale autoriteiten.
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Onafhankelijke kwaliteitsevaluatie (IQR - Independent Quality Review): een evaluatie van
een aanvraag voor een groot project die wordt uitgevoerd door een onafhankelijke instantie
voordat deze aanvraag door een lidstaat ter goedkeuring wordt ingediend bij de Commissie.
De Jaspers-afdeling treedt op als onafhankelijke kwaliteitsbeoordelaar voor alle landen die
om Jaspers-bijstand vragen. De Commissie kan alleen besluiten de financiële bijstand af te
wijzen wanneer zij vaststelt dat sprake is van aanzienlijke tekortkomingen in het IQR-verslag.
Operationeel programma (OP): Een operationeel programma beschrijft wat de prioriteiten
en specifieke doelstellingen van een lidstaat zijn en hoe de middelen (EU- en nationale
openbare en particuliere cofinanciering) gedurende een bepaalde periode (meestal zeven
jaar) zullen worden gebruikt om projecten te financieren. Deze projecten moeten bijdragen
tot de verwezenlijking van een bepaald aantal doelstellingen die binnen het OP zijn
gespecificeerd. Een OP wordt opgesteld door de lidstaat en dient door de Commissie te zijn
goedgekeurd voordat er betalingen uit de EU-begroting kunnen worden verricht. OP's
mogen tijdens de looptijd alleen worden gewijzigd wanneer beide partijen daarmee
instemmen.
Output: iets wat geproduceerd of bereikt wordt met de aan een maatregel toegewezen
middelen (bijv. opleidingscursussen voor werkloze jongeren, het aantal
afvalwaterbehandelingsinstallaties of het aantal kilometers aangelegde weg).
Resultaat: een resultaat is een meetbaar gevolg dat - direct of indirect - voortvloeit uit een
oorzakelijk verband.
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SAMENVATTING
Over Jaspers
I.

In 2005 besloot de Europese Commissie samen met de Europese Investeringsbank (EIB)

een nieuw initiatief op te zetten, bekend als de “Gezamenlijke ondersteuning van projecten
in de Europese regio's” (Joint Assistance to Support Projects in European Regions, Jaspers),
teneinde de lidstaten die in 2004 of later tot de EU toetraden te voorzien van onafhankelijk,
gratis advies om hen te helpen hoogwaardige voorstellen voor grote investeringsprojecten
op te stellen voor financiering uit het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor regionale
ontwikkeling van de EU.
Hoe wij onze controle hebben verricht
II.

Wij beoordeelden of de Jaspers-ondersteuning een positieve bijdrage had geleverd aan

de ontwikkeling en algehele kwaliteit van door de EU gecofinancierde projecten en in de
ondersteunde lidstaten en of deze ondersteuning had geleid tot een verbetering van hun
bestuurlijke capaciteiten.
III. Daartoe verrichtten we controles in vier lidstaten: Kroatië, Malta, Polen en Roemenië.
De controle besloeg de periode vanaf de start van de Jaspers-werkzaamheden in 2006 tot
eind 2016. In het geval van Kroatië en Polen verrichtten we onze controles in samenwerking
met hun hoge controle-instanties (HCI's), die ten tijde van onze controle hun eigen controles
van de impact van het Jaspers-initiatief op nationaal niveau uitvoerden 1.

1

Verslag van de hoge controle-instantie van Polen over de werking van het Jaspers-initiatief in
Polen van oktober 2016, en verslag van de nationale controle-instantie van Kroatië over de
impact van het Jaspers-programma-initiatief op de ingediende projectvoorstellen van de
Republiek Kroatië voor cofinanciering uit de EU-fondsen van mei 2017.
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Wat wij hebben geconstateerd
IV. Er was sprake van tekortkomingen bij de vaststelling van de belangrijkste doelstellingen,
rollen en verantwoordelijkheden in het kader van het Jaspers-initiatief. Als gevolg hiervan
was de Jaspers-bijstand niet voldoende doelgericht. Hoewel Jaspers werd opgezet als een
initiatief voor de programmeringsperiode 2007-2013 werd het als initiatief voor de langere
termijn uitgebreid tot de programmeringsperiode 2014-2020. Het heeft geen duidelijke
meetbare doelstellingen aan de hand waarvan kan worden bepaald dat het doel ervan is
bereikt. Aan het begin van de programmeringsperiode 2014-2020 werd in het kader van het
Jaspers-initiatief ook aangevangen met het ondersteunen van gefaseerde projecten te
ondersteunen en werden de lidstaten verder aangemoedigd om meer gebruik te maken van
de gratis bijstand tijdens de uitvoeringsfase van het project. Geen van beide was een
prioriteit.
V.

De invoering van de nieuwe functie voor de onafhankelijke kwaliteitsevaluatie (IQR)

voor de programmeringsperiode 2014-2020 vertoonde significante gebreken. De functionele
onafhankelijkheid van de IQR-dienst van de Jaspers-afdeling werd verminderd omdat
dezelfde persoon verantwoordelijk was voor het aftekenen van de werkzaamheden van de
onderafdeling voor IQR's en die van de onderafdeling voor adviesverlening. Bovendien
waren er in oktober 2017 nog geen procedures vastgesteld waarin de IQR-processen binnen
de Jaspers-afdeling werden beschreven. We stelden een groot risico op een gebrek aan
onpartijdigheid vast ten opzichte van de adviesfunctie van de Jaspers-afdeling. Bovendien
had de Commissie, hoewel IQR's een cruciaal onderdeel van het goedkeuringsproces van de
Commissie voor grote projecten waren, geen rechtstreekse invloed op de wijze waarop IQR's
in de praktijk werden uitgevoerd, waardoor het risico ontstond dat deze niet zoals bedoeld
zouden worden geleverd.
VI. De Jaspers-ondersteuning droeg bij tot een snellere goedkeuring van projecten, en had
een impact op de kwaliteit van projecten. Bovendien had de Jaspers-ondersteuning een
positieve invloed op de kwaliteit van de onderliggende projectdocumentatie. We stelden
ook vast dat de in het kader van Jaspers verleende bijstand relatief uitgebreid was. In de
programmeringsperiode 2007-2013 had de Commissie over het algemeen minder tijd nodig
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om grote projecten goed te keuren wanneer hiervoor Jasper-bijstand was ontvangen. We
stelden echter vast dat Jaspers over het algemeen geen impact had op de absorptie van EUmiddelen. Voor de programmeringsperiode 2014-2020 stelden we vast dat de totale tijd die
nodig was om grote projecten goed te keuren aanzienlijk kon worden beperkt. Tot slot
constateerden we tijdens onze nalevingsgerichte controles van 2014 en 2015 dat grote
projecten die door de Jaspers-afdeling waren ondersteund, minder vaak fouten ten aanzien
van de wettigheid en regelmatigheid vertoonden.
VII. De impact van de Jaspers-ondersteuning op de bestuurlijke capaciteit leidde nog niet
tot een grotere onafhankelijkheid van de Jaspers-bijstand. Over het algemeen stelden de
nationale autoriteiten en projectbegunstigden beiden dat de Jaspers-ondersteuning een
positieve impact had op hun bestuurlijke capaciteit, hoewel enkele van hen opmerkten dat
zij nog steeds sterk afhankelijk waren van Jaspers-bijstand. Wij vonden geen bewijs voor de
daadwerkelijke verbetering van de bestuurlijke capaciteit. We stelden vast dat er in het
kader van het Jaspers-initiatief mettertijd meer aandacht werd besteed aan de opbouw van
de bestuurlijke capaciteit van de lidstaten.
VIII. In combinatie met aanzienlijke tekortkomingen bij de monitoring van de Jaspersactiviteiten bracht dit de succesvolle werking van het initiatief in gevaar, met name wat
betreft de doeltreffendheid en doelmatigheid ervan. De EIB was niet bereid om informatie te
verstrekken over de werkelijke kosten van het Jaspers-initiatief en de Commissie kon de
plausibiliteit van de standaardkosten voor Jaspers die tot 2014 werden gebruikt voor
personeel dat door de EIB werd gefinancierd, slechts gedeeltelijk aantonen.
Onze aanbevelingen
IX. De Commissie moet:
a)

meer invloed uitoefenen op de strategische planning van het Jaspers-initiatief, met
inbegrip van alle soorten Jaspers-activiteiten, rekening houdend met het feit dat Jaspers
oorspronkelijk werd ontworpen als tijdelijk initiatief, en er dus voor zorgen dat het
geleidelijk kan worden afgebouwd wanneer de belangrijkste doelstellingen ervan zijn
behaald;
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b)

meteen maatregelen nemen om het hoge risico op een gebrek aan onpartijdigheid te
beperken wanneer de Jaspers-afdeling IQR's uitvoert om projecten te beoordelen die
Jaspers-advies hebben ontvangen;

c)

volledige toegang verkrijgen tot de relevante documenten voor het verifiëren van de
kwaliteit van de IQR-procedures van de Jaspers-afdeling;

d)

de Jaspers-bijstand doelgericht aanwenden overeenkomstig het ontwikkelingsstadium
van het project, en de nadruk blijven leggen op het verlenen van adviesdiensten voor
grote projecten;

e)

de Jaspers-activiteiten integreren in haar eigen strategie voor technische bijstand om de
afstemming met de Jaspers-afdeling te verbeteren bij de uitvoering van lopende (in
tegenstelling tot ad-hoc-) activiteiten voor de ontwikkeling van de bestuurlijke
capaciteiten van de lidstaten, en de rol, de aard en de intensiteit van de Jaspersactiviteiten voor capaciteitsopbouw in de lidstaten in de loop der tijd aanpassen om
stimulansen te bieden voor het bereiken van een toereikend en duurzaam niveau van
bestuurlijke capaciteit;

f)

een alomvattend systeem invoeren voor het monitoren van de mate waarin de langeen kortetermijndoelstellingen van het Jaspers-initiatief zijn verwezenlijkt, ervoor zorgen
dat toekomstige evaluaties van het Jaspers-initiatief voldoende uitgebreid zijn en
conclusies bevatten met betrekking tot het behalen van de belangrijkste Jaspersdoelstellingen, maatregelen nemen om de doelmatigheid en doeltreffendheid van de
Jaspers-ondersteuning te optimaliseren, en ervoor zorgen dat de kosten van het
Jaspers-initiatief redelijk zijn en de werkelijke gemaakte kosten weerspiegelen.
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INLEIDING
Wat is Jaspers?
1. De lidstaten die in 2004 of later toetraden tot de EU konden profiteren van omvangrijke
financiële steun uit het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling 2.
Roemenië, Bulgarije en Kroatië ontvingen daarnaast financiële bijstand van de EU in het
kader van het instrument voor pretoetredingssteun (IPA) tot hun toetreding tot de EU.
Tegelijkertijd hadden de autoriteiten van deze landen slechts een beperkte capaciteit voor
het beheer van de EU-fondsen en het voorbereiden en uitvoeren van projecten volgens de
vereisten van de EU.
2. Om deze tekortkoming aan te pakken, besloot de Europese Commissie samen met de
Europese Investeringsbank (EIB) een nieuw initiatief op te zetten om deze lidstaten
technisch advies te bieden. In 2006 sloten de Commissie, de Europese Investeringsbank (EIB)
en de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWO) en later de KfW een
memorandum van overeenstemming (MvO) om het initiatief tot stand te brengen. Het doel
van het initiatief, bekend als de “Gezamenlijke ondersteuning van projecten in de Europese
regio's” (Jaspers) was het verstrekken van onafhankelijk, gratis advies om de lidstaten te
helpen bij het voorbereiden van hoogwaardige “grote projecten” waar grote investeringen
mee gemoeid waren, om cofinanciering van de EU te ontvangen. Dit advies had bijvoorbeeld
betrekking op haalbaarheidsstudies, kosten-batenanalyses (KBA's) en milieukwesties
(zie paragraaf 57).
3. Het oorspronkelijke plan was dat het Jaspers-initiatief alleen tijdens de
programmeringsperiode 2007-2013 zou lopen en alleen zou zijn opengesteld voor de

2

Voor de programmeringsperiode 2014-2020 werden de Europese structuur- en
investeringsfondsen opgericht, die onder meer het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor
regionale ontwikkeling (EFRO) omvatten.
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lidstaten die in 2004 en daarna tot de EU toetraden 3. In een
kaderpartnerschapsovereenkomst (KPO) die in 2014 werd ondertekend 4, werd de looptijd
ervan echter verlengd tot de programmeringsperiode 2014-2020 (met inbegrip van een
nieuw mandaat voor de Connecting Europe Facility - CEF)5. Het initiatief werd bovendien
opengesteld voor alle lidstaten en kandidaat-lidstaten, mits er voldoende middelen
beschikbaar waren.
4. Het Jaspers-initiatief voor technische bijstand wordt beheerd door een speciale afdeling,
de Jaspers-afdeling, binnen de EIB. De Jaspers-afdeling telt ongeveer 124 personeelsleden 6.
De hoofdzetel bevindt zich in Luxemburg, in het gebouw van de EIB; daarnaast heeft de
Jaspers-afdeling drie regionale kantoren in Warschau, Wenen en Boekarest en een
bijkantoor in Brussel. Jaspers wordt gezamenlijk gefinancierd door de EIB, de Commissie (uit
de EU-begroting) en de EBWO 7. De drie partners moeten in het Jaspers-stuurcomité, dat
wordt voorgezeten door de Commissie, unanimiteit bereiken om strategische besluiten te
nemen over de richting van en het toezicht op het initiatief.
5. De werkelijke kosten van Jaspers, vanaf het begin van de werkzaamheden in 2006 tot
eind 2016, bedroegen 284,2 miljoen euro. Rond 79 % van de totale kosten van het Jaspersinitiatief (ongeveer 223,5 miljoen euro) werd gefinancierd uit de EU-begroting. Zie tabel 1
voor meer details. De overige bijdrage werd geleverd door de andere partners, in de vorm
van personeelsleden die aan Jaspers werden toegewezen.

3

Griekenland werd sinds 2013 bij wijze van uitzondering ondersteund in het kader van Jaspers.

4

Framework Partnership Agreement for the management of the JASPERS technical assistance
facility 2014-2020, in november 2014 gesloten door de Europese Commissie en de EIB.

5

Er was ook een mandaat voor IPA II.

6

Cijfer geldend op 31.12.2016.

7

De Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) was oorspronkelijk een vierde oprichtend lid, maar
verlengde de samenwerking niet voor de programmeringsperiode 2014-2020. De EBWO heeft
besloten zich vanaf juli 2017 uit het initiatief terug te trekken.
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Tabel 1 - De werkelijke kosten (grotendeels gebaseerd op de eenheidskosten) en het
personeelsbestand (einde van het jaar) in het kader van Jaspers tot en met 2016

Jaar

Werkelijke
kosten van

Bijdrage van
de

Jaspers1

Commissie 1

A

B

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
totaal
1

0,0
17,8
21,2
23,5
30,2
32,0
30,4
31,6
28,9
32,4
36,0
284,2

Financieringspercentage Personeelsbestand
van de Commissie
[vte]
B/A

3,9
13,2
16,0
17,1
23,4
26,5
24,2
23,1
21,8
25,7
28,8
223,5

74 %
75 %
72 %
77 %
83 %
80 %
73 %
75 %
79 %
80 %
79 %

15
56
61
77
88
89
91
87
96
116
124
-

In miljoen euro.

Opmerking: Volgens de jaarverslagen over Jaspers werden in 2006 geen werkelijke kosten gemaakt.
De Commissie verrichte tijdens 2006 echter betalingen aan Jaspers. De cijfers omvatten niet de
Jaspers-mandaten voor het IPA en het CEF.
Bron: Analyse van de Rekenkamer van de jaarverslagen over Jaspers en antwoorden van de
Commissie.

Wat doet de Jaspers-afdeling?
6. Elke afzonderlijke Jaspers-taak wordt “opdracht” genoemd. Opdrachten kunnen de
volgende belangrijkste vormen aannemen:
•

individuele steun voor grote projecten en niet-grote projecten (zie paragraaf 7), met
inbegrip van tijdelijke ondersteuning van gefaseerde grote projecten (zie paragraaf 40);

•

horizontale ondersteuning (zie paragraaf 8);

•

maatregelen voor capaciteitsopbouw (zie paragraaf 9);

•

evaluatiefuncties (zie paragraaf 10);
-

onafhankelijke kwaliteitsevaluaties (IQR's);

-

beoordelingen na indiening (PSA's).

15

7. Het bieden van individuele ondersteuning in een zo vroeg mogelijk stadium van de
projectontwikkeling - waarbij begunstigde lidstaten worden geholpen bij de voorbereiding
van projecten voor subsidiefinanciering in het kader van het Europees Fonds voor regionale
ontwikkeling en het Cohesiefonds - is de belangrijkste strategische doelstelling van Jaspers 8.
In de praktijk kan in het kader van Jaspers in elk stadium van het project ondersteuning
worden verleend, vanaf het ontwerp tot de goedkeuring, en in uitzonderlijke gevallen
daarna, in de uitvoeringsfase. Het grootste deel van deze opdrachten houdt verband met
grote projecten: projecten waarvan de kosten een bepaalde drempel 9 overschrijden en die
door de Commissie moeten worden goedgekeurd. In het kader van Jaspers kunnen ook nietgrote projecten worden ondersteund, met name wanneer deze van bijzonder strategisch
belang zijn. Deze projecten worden goedgekeurd door de lidstaten.
8. Horizontale ondersteuning kan worden verleend in de vorm van advies voor groepen
verschillende, maar aan elkaar gerelateerde projecten in een of meer lidstaten of in de vorm
van strategisch advies voor de autoriteiten van een lidstaat.
9. In 2011 werd in het kader van het Jaspers-initiatief een netwerkplatform opgezet dat is
gewijd aan maatregelen voor capaciteitsopbouw. In het kader hiervan worden opleidingen
en netwerkevenementen georganiseerd om de autoriteiten van de lidstaten beter in staat te
stellen projecten te ontwerpen in overeenstemming met de EU-verordeningen en om goede
praktijken te verspreiden.

8

Memorandum van overeenstemming van 2006 (MvO).

9

Voor de programmeringsperiode 2007-2013, overeenkomstig artikel 39 van Verordening (EG)
nr. 1083/2006 van de Raad van 11 juli 2006 houdende algemene bepalingen inzake het
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds
(PB L 210 van 31.7.2006, blz. 25), als de totale projectkosten hoger zijn dan 50 miljoen euro.
Voor de programmeringsperiode 2014-2020: wanneer de totale subsidiabele kosten hoger zijn
dan 50 miljoen euro of 75 miljoen euro bij projecten die duurzaam vervoer bevorderen en
knelpunten in centrale netwerkinfrastructuur opheffen (overeenkomstig artikel 100 van
Verordening (EU) nr. 1303/2013 houdende gemeenschappelijke bepalingen).
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10. In 2015 begon de Jaspers-afdeling ook evaluaties te maken van aanvragen voor grote
projecten, als onderdeel van de goedkeuringsprocedure van de Commissie voor grote
projecten. Deze evaluaties kunnen de vorm aannemen van IQR's (zie de paragrafen 44-52).
IQR's worden op verzoek van de lidstaten uitgevoerd, zoals bepaald in de verordening
houdende gemeenschappelijke bepalingen 10, door een onderafdeling in Brussel. Op verzoek
van de Commissie, en niet op verzoek van een lidstaat, kan de Jaspers-afdeling sinds 2015
ook evaluaties uitvoeren in de vorm van PSA's. De reikwijdte van PSA's is beperkter dan die
van IQR's. IQR's en PSA's kunnen ook worden uitgevoerd voor grote projecten die reeds
Jaspers-advies hebben ontvangen voorafgaand aan de indiening van de aanvraag voor een
groot project.
11. Vanaf het begin van de werkzaamheden in 2006 tot eind 2016 vervulde de Jaspersafdeling 1 147 opdrachten. Ongeveer twee derde van deze opdrachten betrof een groot
project. Figuur 1 geeft details over het aantal vervulde opdrachten, uitgesplitst naar soort
opdracht.

10

Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013
houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale
ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor
plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene
bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds,
het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van
Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 320).
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Figuur 1 - Door de Jaspers-afdeling vervulde opdrachten per soort opdracht (2006-2016)

58

31 21

Individuele ondersteuning voor grote
projecten
Individuele ondersteuning voor nietgrote projecten
Horizontale ondersteuning

192
1 147
opdrachten

650
195

Ondersteuning gefaseerde grote
projecten
IQR/PSA
Maatregelen voor capaciteitsopbouw

Bron: Analyse van de Rekenkamer op basis van door de Jaspers-afdeling verstrekte gegevens (per
31 december 2016).

12. Bijna 50 % van alle afgeronde Jaspers-opdrachten betrof activiteiten in Polen (307) en
Roemenië (246). Figuur 2 toont het aantal Jaspers-opdrachten in elke lidstaat.
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Figuur 2 - Door de Jaspers-afdeling vervulde opdrachten per lidstaat
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Bron: Analyse van de Rekenkamer op basis van door de Jaspers-afdeling verstrekte gegevens (per
31 december 2016).

13. Tussen 2006 en december 2016 keurde de Commissie 963 grote projecten uit de
programmeringsperiode 2007-2013 goed 11. Van deze projecten werden er 511 (circa 53 %)
ondersteund in het kader van Jaspers. De totale in deze projecten geïnvesteerde middelen
bedroegen rond de 77,6 miljard euro; de totale bijdrage van EU bedroeg 46,2 miljard euro.

11

Volgens de Commissie nam zij positieve beslissingen met betrekking tot 970 grote projecten
voor de programmeringsperiode 2007-2013 (stand per 2017).
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14. Alle Jaspers-opdrachten tijdens de programmeringsperioden 2007-2013 en 2014-2020,
uitgesplitst naar status en soort van de opdracht, worden in aantallen weergegeven
in bijlage I.
Reikwijdte en aanpak van onze controle
15. Het doel van deze controle was om te beoordelen of Jaspers een positieve bijdrage had
geleverd aan door de EU gecofinancierde projecten in de lidstaten.
Daartoe richtten wij ons op drie verschillende gebieden. Allereerst onderzochten we de
institutionele opzet van Jaspers, de manier waarop Jaspers werd beheerd en de reikwijdte
van de activiteiten ervan. In dit verband konden we de eigen kredietverleningsactiviteiten
van de EIB voor door de Jaspers-afdeling ondersteunde projecten niet controleren 12. Daarna
controleerden we de daadwerkelijke impact van de Jaspers-activiteiten op projecten uit de
steekproef en de bestuurlijke capaciteit van de lidstaten. Tot slot onderzochten we de op
verschillende niveaus bestaande systemen voor de monitoring en evaluatie van de
werkzaamheden en de doelmatigheid en doeltreffendheid van Jaspers.
16. De controle besloeg de periode vanaf het begin van de Jaspers-werkzaamheden in 2006
tot eind 2016; de controle omvat daarom opdrachten uit zowel de
programmeringsperiode 2007-2013 als de programmeringsperiode 2014-2020. Voor zover
van toepassing hielden we ook rekening met door de Commissie en de EIB verstrekte
informatie met betrekking tot de periode tot augustus 2017.
17. We voerden onze controlewerkzaamheden uit bij de Commissie, bij de Jaspers-afdeling
van de EIB en het Jaspers-stuurcomité, en in vier geselecteerde lidstaten: Kroatië, Malta,
Polen en Roemenië. Deze lidstaten werden gekozen op basis van de hoeveelheid Jaspersbijstand die zij hadden ontvangen, hun geografische spreiding en hun mate van ervaring met
het gebruik van de EU-fondsen.

12

Overeenkomstig artikel 287, lid 3, VWEU hebben onze controlerechten ten aanzien van de
activiteiten van de EIB slechts betrekking op haar beheer van ontvangsten en uitgaven uit de
EU-begroting.
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18. Onze controle was met name gebaseerd op het volgende bewijs:
-

gesprekken met ambtenaren en begunstigden op EU- en nationaal niveau;

-

een analyse van de documenten en gegevens die door de nationale instanties, de
Jaspers-afdeling van de EIB en de Commissie beschikbaar werden gesteld;

-

een onderzoek van een steekproef van 28 individuele projectopdrachten (bestaande uit
25 opdrachten die verband hielden met grote projecten en 3 opdrachten die verband
hielden met niet-grote projecten) en 9 horizontale Jaspers-opdrachten (bijlage II); de
samenstelling van de steekproef was gericht op voltooide opdrachten 13;

-

een onderzoek van 343 nota's inzake de voltooiing van een actie (ACN's) die betrekking
hadden op opdrachten in de vier bezochte lidstaten;

-

een analyse van de resultaten van onze eigen nalevingsgerichte controle die wij in 2014
en 2015 uitvoerden in verband met grote projecten.

19. Bovendien hebben wij verwezen naar het definitieve controleverslag over grote
projecten bij DG REGIO, dat in oktober 2017 door de dienst Interne Audit van de Commissie
werd uitgegeven. De reikwijdte van deze controle omvatte een onderzoek van de
procedures en controles die door DG REGIO zijn ingesteld om goedkeuring te verlenen aan
en toe te zien op grote projecten in de programmeringsperiode 2014-2020 en had, onder
andere, betrekking op het gebruik van de IQR-functie van Jaspers.
20. Bij het uitvoeren van de delen van deze controle die Kroatië en Polen betroffen, werkten
we samen met de Kroatische en de Poolse hoge controle-instantie (HCI), die op het moment
van onze controle hun controles verrichtten van de impact van het Jaspers-initiatief op

13

Uit onze steekproef van opdrachten, 29 opdrachten in verband met de programmeringsperiode
2007-2013 en 8 met betrekking tot de programmeringsperiode 2014-2020 (zie bijlage II, en voor
de totale populatie zie bijlage I).
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nationaal niveau 14. Deze samenwerking omvatte gedachtewisselingen over onze controleaanpak en -methodologie en besprekingen van de belangrijkste resultaten van de
controlewerkzaamheden voor elk land.
OPMERKINGEN
Tekortkomingen bij de vaststelling van de belangrijkste Jaspers-doelstellingen leidden tot
gebreken bij Jaspers-activiteiten
21. Wij zijn van mening dat naar behoren omschreven en ondubbelzinnige strategische
doelstellingen op het hoogste niveau een solide basis bieden voor het richten van de
Jaspers-middelen op de belangrijkste gebieden. Deze doelstellingen zijn bovendien
belangrijk voor de daaropvolgende monitoring en evaluatie van de Jaspers-activiteiten,
evenals voor het aanwijzen van gebieden waarop aanvullende ondersteuning nodig is.
Bovendien zijn we van mening dat duidelijk gedefinieerde rollen en verantwoordelijkheden
cruciaal zijn voor het waarborgen van de transparantie en verantwoording, voor het
voorkomen van overlappingen en voor het waarborgen van onpartijdigheid waar dit van
belang is. Met het oog hierop beoordeelden we de institutionele opzet van Jaspers bij de
instelling ervan in 2006 en bij de verlenging in 2014.
De belangrijkste doelstellingen van het Jaspers-initiatief waren niet duidelijk genoeg en
deels tegenstrijdig
22. Jaspers werd oorspronkelijk opgezet als initiatief voor de
programmeringsperiode 2007-2013. Het idee achter het Jaspers-initiatief werd voor het
eerst omschreven in 2005, in een conceptnota 15. Daarin werd gesteld dat grote projecten in

14

Verslag van de hoge controle-instantie van Polen over de werking van het Jaspers-initiatief in
Polen van oktober 2016, en verslag van de nationale controle-instantie van Kroatië over de
impact van het Jaspers-programma-initiatief op de ingediende projectvoorstellen van de
Republiek Kroatië voor cofinanciering uit de EU-fondsen van mei 2017.

15

Definitieve versie van 6 september 2005.
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de lidstaten die in en na 2004 tot de Europese Unie toetraden, evenals Griekenland, Spanje
en Portugal 16, bij voorrang toegang zouden krijgen tot Jaspers-ondersteuning.
23. In de conceptnota werd ook gesteld dat de Commissie en de EIB de Jaspers-activiteiten
zouden evalueren na de eerste twee jaar van de looptijd om een beslissing te nemen over de
toekomstige strategische richting van het initiatief, aangezien het niet mogelijk was om de
toekomstige vraag precies te voorspellen op het moment dat de Jaspers-activiteiten van
start gingen. Hoewel het algemene zwaartepunt zoals voorzien in de conceptnota werd
overgenomen in het MvO van 2006 (zie de paragrafen 2 en 3), werden bepaalde aspecten in
feite uitgesteld. Een van deze aspecten was de nadruk op het opbouwen van de bestuurlijke
capaciteit van de lidstaten. Een ander aspect was de toezegging om na twee jaar een
evaluatie uit te voeren.
24. De algemene strategische doelstelling van het Jaspers-initiatief, zoals beschreven in het
MvO van 2006, was het helpen van begunstigde lidstaten bij de voorbereiding en indiening
van hoogwaardige projecten voor subsidiefinanciering uit de structuurfondsen en het
Cohesiefonds. Het was gericht op het versnellen van de absorptie van de beschikbare EUmiddelen. Beide doelstellingen - verbetering van kwaliteit en absorptie - bleven geldig voor
de programmeringsperiode 2014-2020.
Hoewel de conceptnota een ruwe schatting gaf van het verwachte aantal aanvragen voor
grote project per jaar, is er als zodanig geen behoefteanalyse uitgevoerd vóór de aanvang
van het Jaspers-initiatief voor de programmeringsperiode 2007-2013. Voor de
programmeringsperiode 2014-2020 werkte de Commissie daarentegen samen met de
Jaspers-afdeling om een geformaliseerde behoefteanalyse uit te voeren voordat het
mandaat van de Jaspers-afdeling werd uitgebreid en het initiatief werd opengesteld voor alle

16

Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slowakije, Slovenië en Tsjechië en
de toetredingslanden Bulgarije, Kroatië en Roemenië. Griekenland, Spanje en Portugal werden
genoemd in de conceptnota van 2005, maar niet opgenomen in het MvO van 2006. De
ondersteuning voor Griekenland begon in 2013 (zonder wijzigingen van het MvO van 2006).
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lidstaten (zie paragraaf 3). We stelden echter vast dat deze behoefteanalyse te optimistisch
was (zie de paragrafen 52 en 87-90).
25. De uiteindelijke Jaspers-doelstelling - het helpen van de lidstaten om optimaal gebruik te
maken van de beschikbare steun in het kader van de structuurfondsen en het Cohesiefonds is duidelijk. De twee belangrijkste doelstellingen die voor het Jaspers-initiatief werden
vastgesteld, waren in beide programmeringsperioden niet duidelijk of specifiek genoeg. De
doelstelling om de kwaliteit van projecten te verbeteren, die het initiatief zou moeten
realiseren, was niet specifiek omschreven en de doelstelling om de absorptie van de EUmiddelen te verbeteren 17 was vaag. Bovendien waren deze twee belangrijkste doelstellingen
ten minste gedeeltelijk tegenstrijdig: het verbeteren van een project kan bijvoorbeeld leiden
tot verdere vertragingen, waardoor de absorptie kan worden geschaad (zie
ook paragraaf 96). Dit bood een onbevredigende basis voor de beoordeling van de
doeltreffendheid van het initiatief.
26. De Commissie specificeerde niet op welke basis zij zou bepalen of de belangrijkste
Jaspers-doelstellingen waren behaald en met welke middelen. De vergroting van de
bestuurlijke capaciteit - die zou moeten bijdragen tot een verbetering van de
projectkwaliteit en de absorptie - werd bijvoorbeeld als doelstelling vastgesteld in de
conceptnota, maar niet overgenomen in het MvO voor de
programmeringsperiode 2007-2013. Deze doelstelling werd pas opgenomen in de KPO voor
de programmeringsperiode 2014-2020, zonder enige verwijzing naar specifieke
doelstellingen. Als gevolg hiervan waren er in beide perioden geen specifieke doelstellingen
die hiermee verband hielden; in plaats daarvan werd een vergroting van de bestuurlijke
capaciteit vastgesteld als langetermijneffect. Dit leidde tot de volgende problemen.
27. Het vergroten van de bestuurlijke capaciteit is, vanwege de aard ervan, een doelstelling
die na enige tijd opnieuw moet worden bekeken: nadat de bestuurlijke capaciteit van een

17

Een betere absorptie betekent over het algemeen dat de EU-middelen eerder en sneller worden
uitgegeven.
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lidstaat, voor een specifiek onderwerp, is toegenomen tot het gewenste niveau, neemt de
behoefte aan verdere maatregelen voor capaciteitsopbouw af. In een dergelijk geval zouden
we verwachten dat er thematische doelstellingen werden vastgesteld die, na de
verwezenlijking ervan, duidelijk zouden aangeven dat bepaalde maatregelen voor
capaciteitsopbouw niet langer nodig waren. In dit geval stelde echter noch de Commissie,
noch de Jaspers-afdeling enige specifieke doelstelling vast met betrekking tot
capaciteitsopbouw.
De rollen en verantwoordelijkheden van de voornaamste belanghebbenden waren niet
duidelijk genoeg
28. De werkzaamheden in het kader van Jaspers worden voornamelijk gefinancierd door de
Commissie en uitgevoerd door de EIB op verzoek van de lidstaten. De rollen en
verantwoordelijkheden van de Jaspers-afdeling en de voornaamste belanghebbenden 18
waren in geen van de twee programmeringsperioden duidelijk omschreven, ook niet in
formele overeenkomsten die werden gesloten tussen de Commissie en de EIB, zoals de
jaarlijkse bijdrageovereenkomsten.
29. Wij vonden alleen bewijs voor het bestaan van geformaliseerde werkregelingen tussen
de Jaspers-afdeling en de lidstaten 19. Deze regelingen waren echter algemeen van aard en
beperkt tot het project opdrachten.
Naast de overeenkomsten over afzonderlijke opdrachten (hierna projectfiches), voor zover
die bestaan, zagen wij geen bewijs van enige geformaliseerde institutionele regelingen voor
het verlenen van raadgevende steun bij horizontale of strategische adviesactiviteiten of
activiteiten voor capaciteitsopbouw. Ook vonden we geen bewijs voor enige vereisten voor

18

De begunstigde lidstaten, de Commissie, de EIB en de EBWO, waarvan laatstgenoemde niet
werd opgenomen in het kader van onze controlewerkzaamheden vanwege haar relatief
beperkte bijdrage.

19

Ingevoerd: in 2012 voor Kroatië; in 2006 voor Malta; in 2006 voor Polen en in 2008 voor
Roemenië.
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de lidstaten om aan te tonen of goed gebruik was gemaakt van het Jaspers-advies (met
inbegrip van ondersteuning voor niet-grote projecten).
30. Bovendien waren de werkregelingen voor projecten niet voldoende uitgebreid, wat
ertoe leidde dat praktijken werden ontwikkeld die niet altijd in overeenstemming waren met
de Jaspers-doelstellingen. In Polen besloten de nationale autoriteiten bijvoorbeeld
systematisch de Jaspers-afdeling pas bij grote projecten te betrekken nadat deze reeds op
nationaal niveau waren goedgekeurd. Dit was in strijd met de prioriteiten van de Jaspersafdeling, die zo vroeg mogelijk in de planningsprocedure van projecten bij het proces dient
te worden betrokken.
31. Ook waren er geen duidelijke geformaliseerde werkregelingen tussen de Jaspersafdeling en de Commissie. In het bijzonder werden er pas in 2008, twee jaar na de start van
het initiatief, bepalingen ingevoerd voor de verslaglegging van de resultaten van Jaspersopdrachten. Deze hadden de vorm van een Jaspers-ACN, een gestandaardiseerde
samenvatting van de werkzaamheden die de Jaspers-afdeling ten aanzien van een project
had verricht, indien nodig vergezeld van aanbevelingen aan de nationale autoriteiten. Vanaf
2008 stelde Jaspers na de afronding van elke opdracht een ACN op: de lidstaten waren
verplicht deze bij te voegen wanneer zij een aanvraag voor een groot project indienden bij
de Commissie, zodat de Commissie de ACN kon gebruiken voor haar eigen
beoordelingswerkzaamheden.
32. Onduidelijke verwachtingen en ongecoördineerde communicatie, in combinatie met het
gebrek aan duidelijkheid over de manier waarop met de Jaspers-afdeling moest worden
gewerkt, gaven aanleiding tot kritiek van de nationale autoriteiten in twee van de vier
bezochte lidstaten 20. Wij zijn van mening dat de Commissie in de praktijk een klant is die
baat heeft bij Jaspers. De Jaspers-afdeling en de Commissie zien de lidstaten als enige

20

Polen en Kroatië.
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klanten van Jaspers, aangezien - met uitzondering van PSA, die in 2015 werd ingevoerd
(zie paragraaf 35) - de Jaspers-afdeling werkzaamheden louter op hun vraag uitvoert.
33. Ook de EIB kan worden gezien als indirecte klant van de Jaspers-afdeling. In 2006 stelde
de EIB haar eigen aanvullende institutionele doelstellingen voor Jaspers vast. Deze omvatten
een toename van de mogelijkheden tot kredietverlening en nauwere banden met de
nationale autoriteiten 21. Voor de programmeringsperiode 2014-2020 verwachtte de EIB
wederom te kunnen profiteren van de toegenomen mogelijkheden tot kredietverlening als
gevolg van het Jaspers-initiatief door 10 miljard euro aan leningen te verstrekken voor
projecten die in het kader van Jaspers werden ondersteund, hetzelfde bedrag als in de
programmeringsperiode 2007-2013 22. Vanwege een gebrek aan controlerechten
(zie paragraaf 15) konden wij niet beoordelen of baten in verband met kredietverstrekking
de bijdrage van de EIB aan het Jaspers-initiatief de moeite waard maakten. Evenmin gingen
we na of het risico op onvoldoende onpartijdigheid tussen de advieswerkzaamheden van de
Jaspers-afdeling en de activiteiten van de EIB ten aanzien van kredietverstrekking naar
behoren was beperkt.
34. De Jaspers-afdeling hield zich over het algemeen aan de haar toekomende rol, die niet
het opstellen van projectdocumentatie, zoals KBA's en aanbestedingsdossiers, omvat. In een
beperkt aantal gevallen (3 van de 20 gecontroleerde grote projecten) stelden wij echter vast
dat de lidstaten de Jaspers-afdeling desalniettemin hadden gevraagd dit te doen en dat de
afdeling gehoor had gegeven aan deze verzoeken. Op die wijze voorzag de Jaspers-afdeling
de lidstaten in feite van gratis adviesdiensten door externe adviseurs in te huren en te
betalen.
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Activiteitenplan van de EIB 2006-2008 van januari 2006, goedgekeurd door de Raad van Bewind
van de EIB.

22

Volgens een interne nota van de Jaspers-afdeling aan de Raad van Bewind van de EIB van
22 april 2014.

27

35. Toen de Commissie in 2015 de PSA's invoerde (zie ook de paragraaf 53), verlangde zij
niet langer dat ACN's bij aanvragen voor grote projecten werden bijgevoegd. De Jaspersafdeling had deze verandering echter niet in haar werkregelingen met de lidstaten verwerkt
en bleef vereisen dat zij bij elke aanvraag voor een groot project een ACN indienden. Wij zijn
van mening dat het blijven vereisen van de ACN een goede praktijk van de Jaspers-afdeling
is: de ACN heeft een bredere reikwijdte dan de PSA. Tijdens onze controle is de Commissie
weer ACN's gaan gebruiken.
36. De werkzaamheden van de Jaspers-afdeling hadden de Commissie meer voordelen
moeten opleveren in de vorm van een verminderde behoefte aan externe adviseurs die
werkzaamheden verrichten ter ondersteuning van haar beoordelingsprocedures. We stelden
echter vast dat de Commissie soms geen gebruik had gemaakt van deze mogelijkheid. We
constateerden dat de Commissie bij ongeveer 7 % van de goedgekeurde grote projecten
voor programmeringsperiode 2007-2013 waarvoor de Jaspers-afdeling bijstand had
verleend, externe adviesbureaus had gebruikt om werkzaamheden te verrichten die in
zekere mate een overlapping vormden van werkzaamheden die al door de Jaspers-afdeling
waren verricht.
De Jaspers-bijstand was in veel gevallen niet voldoende doelgericht
37. Prioriteiten voor de Jaspers-bijstand waren gebaseerd op de wensen van de lidstaten, die
in overeenstemming zouden moeten zijn met het cohesiebeleid van de EU. De Jaspersafdeling stelde zelf geen bijzondere prioritaire gebieden vast voor ondersteuning van de
lidstaten. Zowel in de conceptnota van 2005 als in het interne Jaspers-kwaliteitshandboek,
dat pas in 2010 werd ingevoerd, werd bepaald dat de Commissie moest worden
geraadpleegd over de selectie van alle individuele of horizontale opdrachten voordat het
stuurcomité de nationale Jaspers-actieplannen kon goedkeuren. Deze actieplannen waren
van strategisch belang: in de plannen werden de reikwijdte en de grenzen van de activiteiten
die de Jaspers-afdeling in de lidstaten kon uitvoeren, vastgesteld. In de
programmeringsperiode 2007-2013 vond echter niet altijd systematische raadpleging van de
Commissie plaats voor niet-grote projecten of horizontale opdrachten.
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38. De invoering van meerjarige voortschrijdende Jaspers-actieplannen voor de
programmeringsperiode 2014-2020 leidde tot een minder nauwkeurige planning en nog
minder regelmatige raadplegingen van de Commissie, waardoor de strategische waarde
daarvan afnam. In werkelijkheid accepteerde de Jaspers-afdeling bijna alle (98 %) individuele
en horizontale opdrachtverzoeken die door de lidstaten in beide programmeringsperioden
werden ingediend. Zie tabel 2 voor details.
Tabel 2 - Overzicht van door de Jaspers-afdeling afgewezen opdrachten in de
programmeringsperioden 2007-2013 en 2014-2020
Soort opdracht
Grote projecten
Niet-grote projecten
Horizontale
ondersteuning

2007-2013
Alle Afgewezen
916
31
231
4
221
1368

1
36

%
3%
2%
0%
3%

2014-2020
Alle
Afgewezen
367
0
71
0
144
582

1
1

%
0%
0%
1%
0%

Totaal
Alle
Afgewezen
1283
31
302
4
365
1950

%

2
37

2%
1%
1%
2%

Opmerking: Opdrachten inzake capaciteitsopbouw, PSA's en IQR's kunnen niet worden afgewezen.
Afgewezen - een door de Jaspers-afdeling geweigerd officieel opdrachtverzoek.
Bron: Analyse van de Rekenkamer, op basis van een uittreksel uit de Jaspers-database (per
december 2016).

39. Tussen 2006 en eind 2015 23 werd ongeveer22 % van alle gecreëerde individuele
opdrachten (met betrekking tot grote en niet-grote projecten) en horizontale opdrachten
stopgezet. Hiervan werd 85 % geannuleerd. De overige 15 % werd opgeschort 24. Zie figuur 3
voor details. De werkzaamheden voor deze stopgezette opdrachten maakten circa 8 % uit
van de totale werktijd van Jaspers-personeel tijdens deze periode 25. De redenen voor

23

De Jaspers-afdeling stelde de informatie over de totale werktijd van Jaspers-personeel voor
2016 niet beschikbaar.

24

Annuleringen of opschortingen vonden vaak plaats omdat niet langer werd verzocht om
cofinanciering van de EU voor de desbetreffende projecten. In enkele gevallen vielen projecten
weg omdat deze waren opgesplitst in kleinere projecten.

25

We gingen uit van de werkelijke kosten van het Jaspers-initiatief voor de periode 2006-2015 (zie
tabel 1), die voornamelijk bestonden uit personeelskosten, om de waarde van de werktijd te
schatten die verband hield met de stopgezette opdrachten. Deze waarde bedroeg tot
20 miljoen euro.
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annulering kunnen talrijk zijn, met inbegrip van de gevallen waarin projecten worden
ingekrompen tot niet-grote projecten of zelfs worden geschrapt. Naar onze mening wijst dit
hoge percentage van stopgezette overdrachten echter op een slechte doelgerichtheid.
Figuur 3 - Overzicht van tussen 2006 en eind 2015 geannuleerde en opgeschorte
opdrachten (grote projecten, niet-grote projecten en horizontale ondersteuning)
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Opmerking: Stopgezette opdrachten - opgeschorte en geannuleerde opdrachten:
opgeschort - een opdracht die is stilgelegd door een lidstaat of door de Jaspers-afdeling;
geannuleerd - een opdracht die is geannuleerd door een lidstaat.
Bron: Analyse van de Rekenkamer, op basis van een uittreksel uit de Jaspers-database (per
december 2016).

40. We stelden vast dat de Commissie 14 % van alle grote projecten waarvoor de lidstaten in
de programmeringsperiode 2007-2013 een aanvraag indienden voor cofinanciering door de
EU, uiteindelijk niet goedkeurde. Positief is volgens ons dat, op basis van de informatie uit de
database van de Commissie, de meeste van de niet-goedgekeurde grote projecten (rond
95 %) geen Jaspers-bijstand ontvingen. Hier waren veel redenen voor: projecten werden
verkleind of opgesplitst of vanwege vertragingen opgeschort om uitvoering in de volgende
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subsidiabiliteitsperiode mogelijk te maken. Het kwam minder vaak voor dat de Commissie
deze projecten afwees of dat de lidstaten deze annuleerden.
41. Bovendien hebben wij vastgesteld dat de Jaspers-afdeling vertraagde grote projecten
begon te ondersteunen die moesten worden overgeheveld vanuit de voorgaande
programmeringsperiode (gefaseerde projecten). Voor eind 2015 startte de Jaspers-afdeling
59 van dit soort opdrachten 26. Dit was in strijd met de belangrijkste prioriteit van de Jaspersafdeling, namelijk het ontwikkelen van nieuwe grote projecten door conventionele
adviesdiensten te verlenen.
42. We constateerden bovendien dat de Jaspers-afdeling lidstaten verder aanmoedigde om
meer gebruik te maken van haar bijstand voor horizontale opdrachten en projecten die zich
in de uitvoeringsfase bevonden.
43. In de tussentijdse evaluatie van Jaspers die in december 2012 werd uitgevoerd in
opdracht van de Commissie, werd de Jaspers-afdeling onder meer aanbevolen om haar
strategische benadering te verbeteren en om de werkafspraken met de Commissie te
formaliseren. We stelden vast dat de onderliggende kwesties in de
programmeringsperiode 2014-2020 nog steeds problemen veroorzaakten.
De opzet van de nieuwe IQR-functie voor de programmeringsperiode 2014-2020
vertoonde significante gebreken
44. In november 2013 wees de Commissie de Jaspers-afdeling aan als onafhankelijke
deskundige in het kader van haar strategie voor technische bijstand voor de
programmeringsperiode 2014-2020 27. Zij deed dit zonder voorafgaand formeel
evaluatieproces. Om deze rol uit te oefenen, is de Jaspers-afdeling in 2014, in overleg met de

26

Eind 2016 waren 58 van deze opdrachten afgerond.

27

Strategie voor technische bijstand voor de programmeringsperiode 2014-2020, vastgesteld door
het DG REGIO op 11 november 2013.
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EIB, begonnen met het uitvoeren van IQR’s (waarbij het eerste IQR-verslag werd afgerond in
2016). De Commissie en de Jaspers-afdeling bevelen met name aan dat IQR's worden
gebruikt voor grote projecten waarbij de Jaspers-afdeling al advies had verstrekt, maar ze
kunnen ook worden gebruikt voor grote projecten die dergelijke bijstand niet hadden
ontvangen.
45. IQR is een zeer belangrijke nieuwe functie van de Jaspers-afdeling, waarvan de
Commissie wilde dat de lidstaten deze zouden gebruiken voor de beoordeling van grote
projecten. Daarom zouden we hebben verwacht dat interne kwaliteitsprocedures formeel
waren goedgekeurd. In oktober 2017 waren er echter nog geen procedures vastgesteld
waarin de IQR-processen binnen de Jaspers-afdeling werden beschreven. Het enige
beschikbare document was een ontwerphandboek met procedures voor IQR. Tot
oktober 2017 had de Jaspers-afdeling acht IQR-verslagen uitgebracht die tot de stilzwijgende
goedkeuring van de onderliggende grote projecten door de Commissie leidden.
46. Om de onpartijdigheid bij IQR's te waarborgen, vereist de Commissie dat deze worden
uitgevoerd met volledige functionele onafhankelijkheid van de adviesdiensten van de
Jaspers-afdeling. Het was de bedoeling dat hiervoor zou worden gezorgd door middel van de
fysieke scheiding van de onderafdelingen voor adviesverlening en voor IQR's. Het
ontwerphandboek met procedures voor IQR is het belangrijkste document dat aan ons is
voorgelegd met betrekking tot de IQR-procedures. Het bevatte een aantal bepalingen die
mogelijk afbreuk doen aan de functionele onafhankelijkheid van IQR.
47. De dienst Interne Audit (DIA) van de Commissie meldt dat DG REGIO’s
kwaliteitscontroles niet adequaat zijn ingegaan op vragen met betrekking tot mogelijke
belangenconflicten tussen de Jaspers-onderafdelingen voor advies en IQR. De DIA beveelt
DG REGIO aan om reële en vermeende belangenconflicten tussen de Jaspersonderafdelingen voor advies en IQR te analyseren en waar nodig risicobeperkende
maatregelen te ontwikkelen.
48. Bovendien constateerden we dat dezelfde directeur verantwoordelijk was voor het
aftekenen van de werkzaamheden van de onderafdeling voor IQR's en die van de
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onderafdeling voor adviesverlening; dit deed nog sterker afbreuk aan de onafhankelijkheid
van de onderafdeling voor IQR's.
49. IQR's zijn een essentieel onderdeel van het goedkeuringsproces van de Commissie voor
grote projecten. Vereisten met betrekking tot de inhoud van IQR's, zijn vastgelegd in
secundaire wetgeving. De Commissie had echter geen rechtstreekse invloed op de
procedurehandleiding waarin wordt bepaald hoe IQR's moeten worden uitgevoerd. De
Jaspers-afdeling sloot ook geen werkovereenkomsten inzake IQR's met de Commissie.
50. De IQR-procedure verschilt van de adviesprocedure omdat daarin de bewijslast bij de
Commissie wordt gelegd en zij moet aantonen dat een IQR-verslag waar zij het niet mee
eens is een significante tekortkoming bevat. Naar onze mening is het voor de Commissie
moeilijk om dit te doen, aangezien zij niet langer toegang heeft tot de onderliggende
documentatie. Wanneer de Commissie niet bewijst dat er sprake is van ernstige
tekortkomingen, wordt de IQR na drie maanden automatisch geaccepteerd. In een dergelijk
scenario worden de besluiten van de Commissie tot goedkeuring van grote projecten in de
praktijk genomen door de Jaspers-afdeling aangezien deze verantwoordelijk is voor de IQR.
51. Op het moment van onze controle had de Jaspers-afdeling gestandaardiseerde
werkregelingen voor IQR's opgesteld voor alle lidstaten, maar hadden niet alle lidstaten deze
ondertekend. Voor eind 2016 hadden negen lidstaten de regelingen ondertekend, maar
hadden Roemenië 28, Tsjechië en Italië, drie van de lidstaten die naar verwachting het
grootste aantal grote projecten zouden indienen, dit niet gedaan.
52. Zoals opgemerkt in de paragrafen 87 en 90, waren de schatting van het aantal grote
projecten voor de programmeringsperiode 2014-2020 en het tijdschema voor de indiening
daarvan te optimistisch. Ook stelden we vast dat het gebruik van IQR's door de lidstaten was
overschat. In december 2013 verwachtte de Commissie dat de meerderheid van de
voornaamste begunstigden van het cohesiebeleid gebruik zou maken van IQR's. In juli 2015
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De werkregelingen met Roemenië werden op 27 april 2017 ondertekend.
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schatte de Jaspers-afdeling dat ongeveer 50 % van alle grote projecten de IQR-procedure
zou doorlopen. Meer specifiek schatte zij dat dit zou gelden voor 20 projecten in 2015, 70 in
2016 en 66 in 2017. Eind 2016 had de Jaspers-afdeling in werkelijkheid slechts drie IQRverslagen uitgebracht voor grote projecten, die alle reeds bijstand van de Jaspers-afdeling
hadden ontvangen in de vorm van advisering (met inbegrip van het uitbrengen van een
ACN).
53. Het plan van de Commissie was van begin af aan dat alle grote projecten waarbij geen
gebruik werd gemaakt van de IQR-procedure, rechtstreeks bij de Commissie zouden worden
ingediend en vervolgens de PSA-procedure zouden doorlopen 29.
De Commissie ondertekende geen overeenkomsten met de Jaspers-afdeling inzake
werkregelingen of methoden die moesten worden gebruikt voor de PSA's. De Jaspersafdeling kon zich verbinden tot een maximale tijdsduur voor de PSA-procedure, namelijk
twintig werkdagen. Tot eind 2016 had de Jaspers-afdeling 28 PSA-opdrachten afgerond
(waarvan 24 voor Polen), terwijl haar eigen eerdere schatting 90 PSA-opdrachten bedroeg.
De Jaspers-ondersteuning heeft een impact gehad op de projectkwaliteit, maar heeft de
absorptie niet kunnen beïnvloeden
54. We probeerden vast te stellen of de algemene Jaspers-doelstelling om de kwaliteit van
projecten te verbeteren en de goedkeuring daarvan door de Commissie of de nationale
autoriteiten te versnellen, was bereikt. Het behalen van deze doelstellingen zou moeten
leiden tot een verbetering van de economische en sociale cohesie en een betere absorptie
van EU-middelen.

29

In het kader van de PSA-procedure voert de Jaspers-afdeling een groot deel van de
beoordelingswerkzaamheden voor grote projecten uit namens de Commissie om de Commissie
in staat te stellen een beslissing te nemen.
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De over het algemeen uitgebreide Jaspers-bijstand droeg bij tot een betere
projectdocumentatie en een snellere goedkeuring van projecten
55. Over het algemeen gold dat hoe eerder de Jaspers-afdeling bij het project werd
betrokken, hoe groter haar impact was. We onderzochten de ACN's die waren opgesteld
voor alle 343 afgeronde opdrachten voor grote projecten in de vier bezochte lidstaten. Met
het oog op dit onderzoek werden verschillende fasen voor de eerste betrokkenheid van de
Jaspers-afdeling toegepast (zie tekstvak 1).
Tekstvak 1 - Verschillende fases van betrokkenheid van de Jaspers-afdeling
1. Conceptfase: behoeften worden geïdentificeerd en geprioriteerd.
2. Voorbereidende haalbaarheidsfase: mogelijke oplossingen worden voorgesteld voor de in de
voorgaande fase vastgestelde behoeften.
3. Fase van de haalbaarheidsstudie: er wordt een oplossing gekozen die beantwoordt aan de
vastgestelde behoeften. De begunstigde stelt een aantal mogelijke investeringen vast om in deze
behoeften te voorzien en gaat na wat de belangrijkste kenmerken en waarschijnlijke kosten van
elke mogelijkheid zijn. Wij zijn van mening dat dit de laatste fase is waarin de Jaspers-afdeling
een relatief grote impact kan hebben op het project wanneer zij hierbij wordt betrokken.
4. Aanvraagfase: de details van het project worden uitgewerkt op basis van de haalbaarheidsstudie.
De begunstigde bereidt een volledige projectaanvraag voor en vraagt de Jaspers-afdeling deze te
beoordelen of te herzien voordat de aanvraag wordt ingediend bij de beheersautoriteit of de
Commissie.
5. Uitvoeringsfase: omvat de fysieke uitvoering van het project. Vindt normaal gesproken plaats
nadat het project is goedgekeurd door de beheersautoriteit of de Commissie.

56. We constateerden dat de Jaspers-afdeling voornamelijk bij projecten betrokken werd
tijdens de voorbereidende haalbaarheidsfase (15 %) en de fase van de haalbaarheidsstudie
(52 %). Tijdens de controle stelden de nationale autoriteiten en de begunstigden van de
gecontroleerde Jaspers-opdrachten - met uitzondering van de gecontroleerde opdrachten in
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Malta - dat de Jaspers-afdeling over het algemeen voldoende vroeg bij het
projectontwikkelingsproces werd betrokken.
57. In onze analyse van de Jaspers-activiteiten stelden wij vast dat de Jaspers-afdeling op
13 verschillende gebieden bijstand verleent 30. Bij het onderzoeken van de ACN's voor alle
343 opdrachten voor grote projecten die in de vier bezochte lidstaten waren afgerond,
constateerden we dat de Jaspers-afdeling het vaakst bijstand had verleend op de volgende
vijf gebieden (in afnemende volgorde, beginnend met het vaakst voorkomende gebied):
haalbaarheidsstudies, projectaanvraagformulieren, kosten-batenanalyses, milieukwesties en
kwesties met betrekking tot financiering. We stelden vast dat de Jaspers-afdeling volgens
haar eigen interne procedurehandboek op bepaalde gebieden (zoals op het gebied van
aanbestedingen) slechts beperkt advies kan verlenen. We constateerden bovendien dat de
lidstaten beperkingen hadden opgelegd aan wat de Jaspers-afdeling op het gebied van
staatssteun kon doen: Malta heeft bijvoorbeeld een specifieke instantie voor
staatssteunaangelegenheden, waardoor de Jaspers-afdeling dit gebied in Malta vrijwel nooit
behandelde.
58. Bij de steekproef van twintig grote projecten die we controleerden (zie bijlage II), waren
de gebieden waarop de Jaspers-afdeling het vaakst steun verleende herziening van
aanvraagformulieren, doorlichting van algemene voorstellen en haalbaarheidsstudies, KBA's
en milieukwesties. We stelden vast dat de Jaspers-bijstand over het algemeen uitvoerig was
en bijdroeg tot de kwaliteit van de projectdocumentatie. Dit weerspiegelde het beleid van
de Jaspers-afdeling om bijstand te verlenen op verschillende gebieden, ongeacht wanneer zij
bij het project werd betrokken. Deze constatering werd bevestigd door de begunstigden van
de opdrachten, en door zowel de Kroatische HCI als de Poolse HCI tijdens de gecoördineerde
controles. Bovendien constateerden we dat de meeste begunstigden van de opdrachten die
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De 13 gebieden waarop ondersteuning werd verleend omvatten: KBA's, mededinging en
staatssteun, aanbesteding, raming van de projectkosten, risico- en gevoeligheidsanalyses,
projectuitvoering en -structuren, haalbaarheidsstudies, milieukwesties, kwesties met betrekking
tot financiering en projectaanvraagformulieren.

36

we controleerden, gebruik hadden gemaakt van externe adviesbureaus, waaronder op
gebieden waarop de Jaspers-afdeling vaak advies verleende.
59. Over het algemeen stelden we vast dat de Jaspers-opdrachten in onze
controlestreekproef van twintig grote projecten (zie bijlage II) meestal langer duurden
wanneer de Jaspers-afdeling in een vroeg stadium bij het project werd betrokken. De
wegensector was een uitzondering: op dit gebied duurden opdrachten waarbij de Jaspersafdeling later werd betrokken, in de fase van de projectaanvraag (gemiddeld 1 688 dagen),
langer dan opdrachten waarbij de Jaspers-afdeling eerder, in de fase van de
haalbaarheidsstudie (834 dagen), werd betrokken.
60. Het is te verwachten dat opdrachten langer zullen duren wanneer de Jaspers-afdeling er
vroegtijdig bij wordt betrokken. Dit zou echter moeten leiden tot een beperking van de tijd
die de Commissie nodig heeft om het project goed te keuren. We stelden vast dat de
Commissie 207 dagen nodig had voor de goedkeuring van de projecten in onze steekproef
waarbij de Jaspers-afdeling in de aanvraagfase werd betrokken, terwijl de
goedkeuringsprocedure voor projecten waarbij Jaspers eerder werd betrokken, in de fase
van de haalbaarheidsstudie, 205 dagen duurde: in feite was er dus geen sprake van een
kortere goedkeuringstijd. Wanneer de Jaspers-afdeling in de fase voorafgaand aan de
haalbaarheidsstudie bij een project werd betrokken, nam de tijd die nodig was voor de
goedkeuring op meer substantiële wijze af, tot 183 dagen.
61. Met betrekking tot de vier bezochte lidstaten nam de Commissie het snelst beslissingen
ten aanzien van de door de Jaspers-afdeling ondersteunde projecten in Malta (gemiddeld
126 dagen). Alle grote projecten die we in Malta controleerden, ontvingen bijstand in het
kader van Jaspers, en in tegenstelling tot de andere drie lidstaten die we bezochten, werden
enkele van deze projecten informeel geëvalueerd door de Commissie voordat de aanvragen
officieel werden ingediend. Van de ondersteunde grote projecten in onze steekproef had de
Commissie voor de Kroatische projecten het langst nodig om een beslissing te nemen
(281 dagen).
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62. Op basis van de informatie in de databases van de Commissie en de Jaspers-afdeling over
alle grote projecten die tijdens de programmeringsperiode 2007-2013 werden goedgekeurd,
beoordeelden we of grote projecten die Jaspers-bijstand hadden ontvangen sneller door de
Commissie werden goedgekeurd. We constateerden dat beslissingen over grote projecten
die Jaspers-bijstand hadden ontvangen gemiddeld 22 % sneller werden genomen dan
beslissingen over projecten die dergelijke bijstand niet hadden ontvangen 31. Deze
constatering werd bevestigd door de Kroatische HCI en de Poolse HCI tijdens de
gecoördineerde controles. Dit effect was het zichtbaarst in de sector energie en vast afval
(zie figuur 4).

31

Voor grote projecten die in het kader van Jaspers werden ondersteund waren gemiddeld 198
dagen nodig (met aftrek van onderbrekingen), terwijl voor niet-ondersteunde grote projecten
255 dagen nodig waren.
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Figuur 4 - Door de Commissie benodigde tijd voor het nemen van beslissingen ten aanzien
van grote projecten tijdens de programmeringsperiode 2007-2013 (per sector)
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Verstreken aantal dagen met aftrek van onderbrekingen.

Bron: Analyse van de Rekenkamer van de SFC-database van de Commissie (per 6 april 2017).

63. We verwachtten dat de Jaspers-bijstand zou bijdragen tot de kwaliteit van de
projectaanvragen, zodat de Commissie de goedkeuringsprocedure voor deze aanvragen
minder vaak zou moeten onderbreken. Tijdens de programmeringsperiode 2007-2013 was
dit inderdaad het geval voor alle sectoren, met uitzondering van de wegensector, waar het
beeld zo negatief was dat het gemiddelde aantal onderbrekingen voor ondersteunde en
niet-ondersteunde projecten voor alle sectoren gezamenlijk op een vergelijkbaar niveau
werd gebracht. Figuur 5 biedt nadere informatie.
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Figuur 5 - Gemiddeld aantal onderbrekingen tijdens de programmeringsperiode 2007-2013
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Bron: Analyse van de Rekenkamer van de SFC-database van de Commissie (per 6 april 2017).

64. Hoewel de goedkeuringsprocedure voor ondersteunde projecten over het algemeen
sneller verliep dan die voor niet-ondersteunde projecten, slaagde de Commissie er tijdens de
programmeringsperiode 2007-2013 slechts in om circa 15 % van de ondersteunde grote
projecten (76 van de 513 projecten) en 7 % van de niet-ondersteunde grote projecten
(31 van de 463 projecten) goed te keuren binnen de vastgestelde termijn van negentig
dagen na ontvangst van de projectaanvraag32. Bij ondersteunde grote projecten overschreed
de Commissie haar vastgestelde termijn van negentig dagen met gemiddeld 198 dagen.

32

Voor de programmeringsperiode 2007-2013: artikel 41, lid 2, van Verordening (EG)
nr. 1083/2006 van de Raad. Voor de programmeringsperiode 2014-2020: artikel 102, leden 1 en
2, van Verordening (EU) nr. 1303/2013.
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Rekening houdend met onderbrekingen, nam de Commissie gemiddeld bijna een jaar (342
dagen) na de datum van indiening van een groot project een beslissing.
65. Een ander beoogd voordeel van ACN's was dat deze zouden helpen het aanvraagproces
voor grote projecten te stroomlijnen: als de Jaspers-afdeling in haar ACN geen belangrijke
problemen aan de orde stelde, kon de Commissie de ACN gebruiken als onderdeel van een
snellere “fast track”-goedkeuringsprocedure. Voor slechts 29 % van de grote projecten die
tijdens de programmeringsperiode 2007-2013 Jaspers-bijstand ontvingen werd deze
procedure gebruikt (zie tekstvak 2).
Tekstvak 2 - Stroomlijning van de aanvraagprocedure voor grote projecten door middel van de
“fast track”-procedure
We analyseerden welk effect de “fast track”-procedure met gebruik van ACN's had op de tijd die de
Commissie nodig had om een beslissing over door de Jaspers-afdeling ondersteunde grote projecten
te nemen. We constateerden dat beslissingen in het kader van de “fast track”-procedure gemiddeld
35 % sneller werden genomen dan beslissingen waarvoor deze procedure niet werd gebruikt.

66. Voor de programmeringsperiode 2014-2020 had de Commissie voor eind 2016
17 beslissingen genomen over nieuwe grote projecten die de PSA-procedure hadden
doorlopen (zie paragraaf 53), met een gemiddelde goedkeuringstermijn van 111 dagen 33.
Dit is een belangrijke verbetering ten opzichte van de situatie in de programmeringsperiode
2007-2013.
In het algemeen had de Jaspers-bijstand een effect op de kwaliteit van de door ons
gecontroleerde grote projecten
67. We analyseerden de impact van de Jaspers-adviesdiensten op de kwaliteit van grote
projecten. Dit deden we door het effect van de adviesdiensten te beoordelen op de
geplande reikwijdte of output, de resultaten of impact, de kosten en de termijnen voor

33

Met aftrek van onderbrekingen.
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afronding van de grote projecten. Voor meer dan de helft van de gecontroleerde projecten
stemde de Jaspers-afdeling in met de verzoeken van de lidstaten om allereest in de
aanvraagfase te worden betrokken om de documentatie voor de projectaanvraag te
evalueren (zie paragraaf 55). Tabel 3 bevat gekwantificeerde conclusies voor alle grote
projecten die we controleerden.
Tabel 3 - Impact van Jaspers-adviesdiensten op bepaalde parameters met betrekking tot
de kwaliteit van de gecontroleerde grote projecten
Impact tijdens planning
Aspect

niet significant

1 Omvang/output project
2 Kosten project

58 %
35 %

beperkte
impact
26 %
45 %

3 Resultaten/impact project

63 %

Tijdschema voor uitvoering
project

95 %

geen impact

4

steekproef
van

significante
impact

projecten1

16 %
20 %

19
20

32 %

5%

19

5%

-

19

1

Het aantal grote projecten (van in totaal 20 projecten) dat op het moment van onze controle
voldoende was gevorderd om een conclusie te kunnen trekken.

Opmerking:
Geen impact - geen bewijs voor enige wijziging als gevolg van de impact van de Jaspersadviesdiensten op de geanalyseerde aspecten.
Matige impact - bewijs voor kleine wijzigingen als gevolg van de impact van de Jaspersadviesdiensten op de geanalyseerde aspecten.
Significante impact - duidelijk bewijs voor substantiële (concrete) wijzigingen als gevolg van de
impact van de Jaspers-adviesdiensten op de geanalyseerde aspecten.
Bron: Analyse van de Rekenkamer op basis van een onderzoek van onze controlestreekproef van
individuele opdrachten voor grote projecten.

68. Over het algemeen heeft de Jaspers-ondersteuning in de meeste gevallen impact gehad
op ten minste één van de vier parameters die verband houden met de kwaliteit van de door
ons gecontroleerde grote projecten. Met betrekking tot de geplande reikwijdte of output
van de door ons gecontroleerde grote projecten hebben wij geconstateerd dat de Jaspersbijstand in de meeste gevallen weinig of geen impact heeft gehad. Er zijn echter ook
voorbeelden van gevallen waarin een aanzienlijke impact werd gerealiseerd. We
constateerden bovendien dat de Jaspers-bijstand een impact had op de geplande kosten van
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ongeveer twee derde van de gecontroleerde grote projecten. We stelden vast dat de
Jaspers-ondersteuning in de meeste gevallen weinig of geen effect had op de geplande
resultaten of impact van de gecontroleerde grote projecten. Tekstvak 3 bevat enkele
voorbeelden.
Tekstvak 3 - Voorbeelden van significante en matige impact van Jaspers-bijstand op de geplande
reikwijdte, output, kosten of resultaten van twee grote projecten in Malta en Polen
Bij een project in het kader van het Cohesiefonds in Malta voor de bouw van nationale infrastructuur
voor stormbeheer constateerden we dat de Jaspers-bijstand had geresulteerd in een significante
herziening van het ontwerp en de reikwijdte van het project, met een beperking van het hergebruik
van overtollig regenwater, waarvoor de economische rechtvaardiging zwak was. De Jaspers-afdeling
adviseerde de projectplanners in plaats daarvan de nadruk te leggen op infrastructuur voor
hulpverlening na overstromingen in de gebieden die het grootste risico liepen. Dit leidde tot een
verhoging van de geplande output-streefwaarde voor het project van circa 11 % (een toename van
de capaciteit van overloopgebieden). De streefwaarde voor het resultaat van het project, dat wil
zeggen het aantal inwoners dat tegen overstromingen werd beschermd, nam als gevolg hiervan met
circa 226 % toe. De significante herziening van het ontwerp en de reikwijdte van het project leidde
tot een daling van de geplande projectkosten tot 62,5 miljoen euro. De oorspronkelijk door de
Maltese autoriteiten geplande kosten bedroegen tot 70 miljoen euro.
Bij een project in het kader van het Cohesiefonds in Polen voor de bouw van een
waterzuiveringsinstallatie stelden we vast dat de Jaspers-bijstand een matige impact had en leidde
tot een uitbreiding van de geplande reikwijdte van het project om hieronder ook
moderniseringswerkzaamheden op te nemen teneinde de kwaliteit van het drinkwater te
verbeteren. Met deze uitbreiding werden de geplande output en resultaten van het project
verhoogd. Bovendien had Jaspers een matige impact op de geplande projectkosten. Het Jaspersadvies resulteerde in een toename van de EU-financiering van ongeveer 7,5 %. De Jaspers-afdeling
verstrekte ook advies over de manier waarop het toezicht op de bouwwerkzaamheden binnen het
project kon worden geoptimaliseerd.

69. We stelden vast dat de Jaspers-ondersteuning in de meeste gevallen geen effect had op
de geplande uitvoeringstermijn van de grote projecten die we controleerden (zie tabel 3).
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70. We analyseerden ook in welke mate de geplande parameters voor de projectkwaliteit
daadwerkelijk werden behaald. Bij de grote projecten die voldoende gevorderd waren om
conclusies te kunnen trekken, constateerden we dat de streefwaarden voor de meeste
outputindicatoren volledig of gedeeltelijk waren bereikt. Slechts bij 40 % van de projecten
waren de resultaten ervan volledig gerealiseerd. Bij meer dan de helft van de projecten was
sprake van kostenoverschrijdingen. Alle grote projecten die we controleerden waren
vertraagd, met gemiddeld 22 maanden ten opzichte van de oorspronkelijke datum voor
afronding die in de subsidie-overeenkomst was gespecificeerd. Gedetailleerde informatie is
weergegeven in tabel 4. Wij hebben geen bewijs gevonden dat deze vertragingen of
kostenoverschrijdingen verband houden met input van de Jaspers-afdeling.
Tabel 4 - Daadwerkelijke verwezenlijking van de streefwaarden van de projectindicatoren
met betrekking tot kwaliteitsparameters
Streefwaarden projectindicator behaald?
Aspect
1
2
3
4

Omvang/output project
Kosten project
Resultaten/impact project
Tijdschema voor uitvoering

nee
54 %
20 %
100 %

gedeeltelijk
20 %
40 %
-

volledig
80 %
46 %
40 %
-

steekproef
van
projecten1
10
11
5
19

1

Het aantal grote projecten (van in totaal 20 projecten) dat op het moment van onze controle
voldoende was gevorderd om een conclusie te kunnen trekken.
Bron: Analyse van de Rekenkamer op basis van een beoordeling van onze controlestreekproef van
individuele opdrachten voor grote projecten.

71. Naast onze controle van een steekproef van grote projecten voerden wij een
gedetailleerde controle uit van drie individuele opdrachten in verband met drie niet-grote
projecten. We konden niet vaststellen dat de Jaspers-ondersteuning een significante impact
had op de reikwijdte, de output, de resultaten, de impact, de kosten of de uiterste termijnen
voor afronding van de projecten, behalve bij één project in Kroatië. In dit geval droeg de
Jaspers-bijstand bij tot het efficiënte gebruik van de nieuwe apparatuur (en dus tot de
geplande doelmatigheid van het project).
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72. Voor alle drie de opdrachten gold dat de begunstigden en de nationale autoriteiten over
het algemeen het Jaspers-advies hadden opgevolgd. We constateerden echter dat er geen
passende regelingen bestonden voor een behoorlijke uitwisseling van informatie tussen
begunstigden, nationale autoriteiten, de Jaspers-afdeling en de Commissie over een
optimaal gebruik van het Jaspers-advies voor niet-grote projecten. Bij geen van de
projectaanvragen van de drie gecontroleerde projecten die werden ingediend bij de
relevante nationale autoriteit was een ACN bijgevoegd, hoewel deze waren uitgebracht door
de Jaspers-afdeling.
73. Tot slot beoordeelden we of door de Jaspers-afdeling ondersteunde grote projecten
minder foutgevoelig waren dan projecten die geen bijstand hadden ontvangen. Met het oog
hierop hebben wij de resultaten van onze nalevingsgerichte controles die we in 2014 en
2015 uitvoerden nog eens bekeken. Hierbij hadden we nalevingsgerichte controles
uitgevoerd voor 68 grote projecten in alle lidstaten, waarvan er 34 door de Jaspers-afdeling
waren ondersteund en 34 niet. Over het algemeen bevatten de door de Jaspers-afdeling
ondersteunde projecten minder vaak fouten dan projecten die niet door de Jaspers-afdeling
waren ondersteund: 44 % van de ondersteunde projecten en 56 % van de niet-ondersteunde
projecten bevatte fouten.
74. Op het moment van de nalevingsgerichte controles waren 12 van deze 20 grote
projecten voldoende gevorderd om te kunnen analyseren of de streefwaarden voor hun
output- en resultaatindicatoren daadwerkelijk waren bereikt. We stelden vast dat 50 % van
de indicator-streefwaarden van de door de Jaspers-afdeling ondersteunde projecten was
behaald, maar dat slechts 25 % van de indicator-streefwaarden van de niet-ondersteunde
projecten was bereikt.
De Jaspers-ondersteuning heeft de absorptie van de EU-middelen bij de gecontroleerde
projecten niet kunnen beïnvloeden
75. Wij verwachtten dat het Jaspers-initiatief, met name door ervoor te zorgen dat de
Commissie sneller een beslissing kon nemen, de absorptie zou hebben doen toenemen. Op
het moment van onze controle waren 19 van de 20 projecten die we controleerden
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voldoende ver gevorderd om te kunnen analyseren of de Jaspers-ondersteuning een
significante effect had op de absorptie van de EU-middelen. We vonden echter geen bewijs
dat de Jaspers-bijstand een dergelijk effect had in de gecontroleerde gevallen.
76. Dit was voornamelijk het gevolg van vertragingen op projectniveau (de grote projecten
die we controleerden, hadden gemiddeld 22 maanden vertraging opgelopen). Meer dan een
derde van de projecten moest gedeeltelijk worden doorgeschoven naar de volgende
programmeringsperiode (zie paragraaf 41).
77. Een andere reden voor het gebrek aan impact ten aanzien van de absorptie was de
manier waarop uitgaven voor grote projecten moesten worden gedeclareerd. Kosten die in
aanmerking komen voor vergoeding uit de EU-fondsen worden bij de Commissie
gedeclareerd (“gecertificeerd”), en de Commissie vergoedt deze vervolgens aan de lidstaat.
Vanaf de start van de programmeringsperiode 2007-2013 tot 2009 konden de lidstaten
uitgaven voor grote projecten alleen na de goedkeuring van het project door de Commissie
declareren. Vanaf 2009 34 maakte de wetgeving het echter mogelijk voor de lidstaten om
kosten te declareren nadat een project op nationaal niveau was goedgekeurd, maar voordat
de Commissie zelf een beslissing had genomen. In een dergelijk scenario heeft de input van
de Jaspers-afdeling geen gevolgen voor de absorptie, aangezien het geld zal worden
uitgegeven ongeacht de Jaspers-bijstand voor deze projecten, tenzij de Commissie de
aanvraag voor het grote project afwijst.
78. Bij veel van de grote projecten die we controleerden, was gebruikgemaakt van deze
regeling: bij 53 % van de gecontroleerde projecten werden subsidiabele uitgaven bij de
Commissie ingediend voordat zij haar beslissing nam. In deze gevallen was de gemiddelde
tijd tussen de eerste kostendeclaratie en de beslissing van de Commissie 23 maanden.

34

Verordening (EG) nr. 284/2009 van de Raad van 7 april 2009 tot wijziging van Verordening (EG)
nr. 1083/2006 houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale
ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds, wat een aantal bepalingen met
betrekking tot het financiële beheer betreft (PB L 94 van 8.4.2009, blz. 10).
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De impact van de Jaspers-ondersteuning op de bestuurlijke capaciteiten van de lidstaten
heeft nog niet geleid tot een grotere onafhankelijkheid van de Jaspers-bijstand
79. We probeerden vast te stellen of met de Jaspers-ondersteuning een van de andere
doelstellingen was behaald: het vergroten van de bestuurlijke capaciteiten van de lidstaten
voor het voorbereiden, goedkeuren en uitvoeren van projecten. Als deze doelstelling zou zijn
behaald, zou dit moeten hebben geleid tot een situatie waarin de lidstaten de opgedane
ervaring gebruiken voor volgende projecten en programmering en zo minder afhankelijk
worden van de technische bijstand die door de Commissie (met inbegrip van de Jaspersafdeling) wordt verleend.
Vanaf 2012 werd er in het kader van het Jaspers-initiatief meer aandacht besteed aan de
opbouw van de bestuurlijke capaciteit van de lidstaten
80. In de door de Commissie in 2005 opgestelde conceptnota werd beoogd dat het Jaspersinitiatief na twee jaar zou worden geëvalueerd. De Commissie zag het dus als een
overgangsinstrument zijn dat zou helpen bij de ontwikkeling van de bestuurlijke capaciteiten
van de lidstaten voor het beheer van de EU-fondsen en voor het voorbereiden en uitvoeren
van projecten in overeenstemming met de EU-voorschriften. In de conceptnota werd ook
voorzien dat de Jaspers-afdeling in sommige gevallen de betrokken lidstaten aanbevelingen
zou doen over wijzen om de bestuurlijke capaciteit te vergroten, bijvoorbeeld door
eenheden voor het beheer van de projectuitvoering op te zetten. Tot 2012 waren er geen
andere documenten waarin meer gedetailleerd werd beschreven welke maatregelen van de
Jaspers-afdeling werden verwacht om de bestuurlijke capaciteiten van de lidstaten te
vergroten.
81. Pas nadat de Commissie in 2012 haar evaluatieverslag uitbracht, creëerde de Jaspersafdeling een netwerkplatform ter aanvulling van de Jaspers-advieswerkzaamheden voor
projecten en om meer ondersteuning te bieden aan de lidstaten bij het verbeteren van hun
bestuurlijke capaciteiten. De Jaspers-afdeling wilde dit doen door activiteiten met betrekking
tot het delen van kennis en gerichte capaciteitsopbouw uit te voeren en de verspreiding van
goede praktijken en de uitwisseling van ervaringen tussen de lidstaten te bevorderen.
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82. Voor de programmeringsperiode 2014-2020 besloten de Commissie en de EIB de
activiteiten voor capaciteitsopbouw van het Jaspers-netwerkplatform uit te breiden en te
verbeteren. Naar aanleiding hiervan richtte de Jaspers-afdeling in 2014 het netwerk- en
expertisecentrum op, een onderafdeling waarvan het primaire doel was om de op nationale
autoriteiten en projectbegunstigden gerichte activiteiten voor capaciteitsopbouw verder te
doen toenemen.
De lidstaten ontvangen nog steeds graag Jaspers-ondersteuning voor hun bestuurlijke
capaciteiten
83. Voor alle individuele projectopdrachten die wij controleerden, stelden zowel de
nationale autoriteiten als de begunstigden dat de Jaspers-ondersteuning een positieve
impact had op hun bestuurlijke capaciteit, hoewel enkele van hen opmerkten dat zij nog
steeds sterk afhankelijk waren van de Jaspers-bijstand. Dit werd ook geconstateerd door de
Poolse HCI en de Kroatische HCI tijdens de gecoördineerde controle. De nationale
autoriteiten en begunstigden konden ons echter geen ondersteunend bewijs leveren waaruit
bleek dat deze impact daadwerkelijk had plaatsgevonden.
84. We controleerden ook negen horizontale opdrachten met strategisch potentieel die
tussen 2008 en 2014 werden gestart. We konden bevestigen dat 33 % van deze opdrachten
(3 van de 9) inderdaad een aanzienlijke strategische impact had en dat nog eens 22 % een
meer beperkte impact had (2 van de 9 opdrachten). Bij de overige 45 % (4 van de 9
opdrachten) konden wij geen strategische impact vaststellen. In zes van deze gevallen
konden wij echter geen bewijs vinden dat de Jaspers-ondersteuning impact had gehad op de
bestuurlijke capaciteit. In de overige drie gevallen had de Jaspers-bijstand beperkte impact
(voornamelijk tot het niveau van de nationale autoriteiten en begunstigden) (zie tekstvak 4).
Tekstvak 4 - Voorbeeld van de beperkte impact die de Jaspers-bijstand had op de bestuurlijke
capaciteit van Malta vanwege personeelsverloop
Een van de strategische horizontale opdrachten die we in Malta controleerden, was gericht op het
verbeteren van de capaciteit van een beheersautoriteit om bepaalde aspecten van
inkomstengenererende projecten te analyseren en te monitoren (bijv. de KBA). We constateerden

48

dat de Jaspers-bijstand had bijgedragen tot een overdracht van kennis aan de Maltese autoriteiten,
begunstigden en een particuliere consultant. We stelden echter ook vast dat de capaciteitsvergroting
niet aanhield tijdens de programmeringsperiode 2014-2020, omdat al het personeel van de
beheersautoriteit dat verantwoordelijk was voor de KBA's tijdens de
programmeringsperiode 2007-2013 was overgeplaatst naar andere instellingen. Naar aanleiding
hiervan keurde de Jaspers-afdeling eind 2016 een verzoek van de Maltese autoriteiten goed en
startte zij een vergelijkbare opdracht voor de nieuwe programmeringsperiode getiteld Capacity
building and support for updating CBA guidance documents.

85. De Jaspers-maatregelen voor capaciteitsopbouw hadden in het kader van de
maatregelen voor capaciteitsopbouw van de Commissie moeten passen. Tijdens de
programmeringsperiode 2007-2013 bestonden de eigen maatregelen voor
capaciteitsopbouw van de Commissie hoofdzakelijk echter uit reactieve stappen. We
constateerden echter dat de Commissie tijdens de programmeringsperiode 2014-2020 een
meer proactieve en gecoördineerde aanpak volgde. De Commissie had in november 2013
een strategie voor technische bijstand opgesteld en een speciale eenheid voor
capaciteitsopbouw opgericht. In de strategie voor technische bijstand vonden we echter
geen verwijzing naar enige coördinatie tussen de speciale activiteiten voor
capaciteitsopbouw die rechtstreeks door de Commissie werden uitgevoerd en die van de
Jaspers-afdeling.
Aanzienlijke tekortkomingen in de planning, monitoring en evaluatie van Jaspersactiviteiten brachten de succesvolle werking van het initiatief in gevaar
86. We probeerden vast te stellen of het systeem van het Jaspers-initiatief voor planning,
monitoring en evaluatie uitvoerig was beschreven en dienovereenkomstig ten uitvoer was
gelegd. Wanneer het systeem op passende wijze was opgezet, zou er voldoende informatie
over de Jaspers-prestaties beschikbaar moeten zijn voor het stuurcomité, en met name voor
de Commissie, om wijzigingen in de Jaspers-werkzaamheden te kunnen doorvoeren en de
toekomstige richting te kunnen bepalen. Het systeem zou het mogelijk moeten maken om te
monitoren of de operationele Jaspers-doelstellingen tijdig werden behaald en om de
algemene impact van de Jaspers-bijstand te evalueren. Bovendien zou het systeem het
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mogelijk moeten maken om te onderzoeken of het financiële beheer van het initiatief goed
was.
We constateerden aanzienlijke tekortkomingen bij de planning van Jaspers-activiteiten
87. Tussen 2007-2009 en 2014-2016 nam het gemiddelde aantal personeelsleden van de
Jaspers-afdeling met 73 % toe om de verwachte werklast aan te kunnen (zie tabel 1 voor
meer informatie over het personeelbestand van de Jaspers-afdeling). Het totale aantal van
alle gecreëerd (en niet geweigerde, geschorste of geannuleerde) Jaspers-opdrachten daalde
tussen deze twee perioden met ongeveer 32 %. Naar onze mening was dit grotendeels het
gevolg van te optimistische schattingen van de Commissie ten aanzien van het aantal en de
tijdschema's van grote projecten die in de programmeringsperiode 2014-2020 zouden
worden ingediend (zie ook paragraaf 52 met betrekking tot IQR's).
88. De schattingen van de Commissie vormen zeer belangrijk input voor de planning van de
personeelsbehoeften bij de Jaspers-afdeling. De Commissie maakt haar schattingen met
betrekking tot het verwachte aantal grote projecten op basis van door de lidstaten
verstrekte informatie. Deze informatie betrof zowel nieuwe als vertraagde grote projecten
die moesten worden overgeheveld vanuit de voorgaande programmeringsperiode
(gefaseerde projecten). Met uitzondering van Polen diende geen enkele lidstaat een aantal
aanvragen in dat ook maar in de buurt kwam van het aantal dat deze eerder had voorspeld.
In figuur 6 is een uitsplitsing per lidstaat weergegeven van 2014 tot en met 2016.
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Figuur 6 - Overzicht van de geplande en daadwerkelijke aanvragen voor grote projecten
van de lidstaten van 2014 tot eind 2016
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Bron: Cijfers van de Europese Commissie.

89. In januari 2015 schatte de Commissie dat tijdens de volledige
programmeringsperiode 2014-2020 582 aanvragen voor grote projecten zouden worden
ingediend, waarvan 478 voor nieuwe grote projecten. Van de 582 (waarvan 478 nieuwe)
aanvragen voor grote projecten zouden er 349 (waarvan 262 nieuwe) naar verwachting voor
eind 2016 worden ingediend 35. Tot 19 april 2017 werden in werkelijkheid echter slechts

35

Ter vergelijking: in de programmeringsperiode 2007-2013 nam de Commissie positieve
beslissingen met betrekking tot 972 grote projecten.
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76 aanvragen (waarvan 45 nieuwe) ingediend. Van deze 45 (nieuwe) ingediende aanvragen
ontving slechts een derde Jaspers-advies(zie figuur 7).
Figuur 7 - Te optimistische voorspellingen van het aantal nieuwe aanvragen voor grote
projecten
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Bron: Analyse van de Rekenkamer op basis van door de Commissie verstrekte informatie.

90. Hoewel de Commissie uit eigen ervaring wist dat de voorspellingen van de lidstaten vrij
optimistisch waren, constateerden wij dat de Commissie deze niet op passende wijze
aanpaste voor de eigen personeelsplanning van de Jaspers-afdeling. Tussen 2006 en 2013
was het totale aantal personeelsleden 36 over het algemeen passend voor het aantal
afgeronde adviesopdrachten voor grote projecten. Vanaf 2014 nam het totale aantal
afgeronde adviesopdrachten voor grote projecten per jaar substantieel af, ondanks een
verdere toename van het aantal personeelsleden (zie figuur 8).

36

Uitgedrukt in voltijdequivalent (vte).
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Figuur 8 - Ontwikkeling van de afgeronde Jaspers-opdrachten voor grote projecten en het
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Bron: Analyse van de Rekenkamer op basis van de Jaspers-database (per december 2016).

We constateerden aanzienlijke tekortkomingen bij de monitoring van de Jaspersactiviteiten
91. In het MvO van 2006 werd verwezen naar doelstellingen voor het Jaspers-initiatief, maar
werden geen bijbehorende indicatoren en gekwantificeerde streefwaarden vastgesteld. Pas
in oktober 2008 keurde het Jaspers-stuurcomité een belangrijk voorstel goed inzake de aard
en de regelmaat van de prestatie-indicatoren en verslaglegging. Dit voorstel bestond uit tien
prestatie-indicatoren en tien thematische statistieken 37; over slechts vier prestatie-

37

De tien prestatie-indicatoren werden onderverdeeld in vijf kernprestatie-indicatoren en vijf
aanvullende prestatie-indicatoren. De vijf kernprestatie-indicatoren waren: het aantal
afgeronde Jaspers-acties, het aantal door de Jaspers-afdeling ondersteunde projectaanvragen
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indicatoren (drie inzake output en één inzake resultaten) werd echter daadwerkelijk verslag
uitgebracht aan het stuurcomité.
92. In de vier bezochte lidstaten was de door de nationale autoriteiten uitgevoerde
monitoring beperkt tot de voortgang van de Jaspers-actieplannen en de door de Jaspersafdeling ondersteunde projecten, maar niettemin constateerden we dat enkele opdrachten
ontbraken in de Jaspers-actieplannen of op zodanige wijze waren gecreëerd dat de
monitoring werd gehinderd (zie tekstvak 5). Er vond geen beoordeling plaats van de impact
van Jaspers-bijstand op de bestuurlijke capaciteit.
Tekstvak 5 - Gebruik van niet-specifieke opdrachten die de monitoring van Jaspers-activiteiten in
Kroatië belemmerden
We stelden vast dat er een aantal gevallen was waarin niet-specifieke horizontale
vangnetopdrachten werden gecreëerd door de Jaspers-afdeling, zonder een duidelijke omschrijving
van de reikwijdte en het tijdschema, om diverse ad-hocactiviteiten onder te brengen waarvan de
omvang van tevoren niet naar behoren was gedefinieerd. De Kroatische HCI deed verslag van de
negatieve gevolgen van deze praktijk voor de monitoring van de Jaspers-activiteiten met betrekking
tot projecten en resultaten op nationaal niveau.

93. De Jaspers-afdeling richtte de monitoring van haar output op het aantal afgeronde
opdrachten. Dit was het geval voor alle soorten opdrachten, met uitzondering van IQR's en
PSA's; we constateerden echter dat de streefwaarden, die pas in 2010 werden ingevoerd
door het Jaspers-stuurcomité, niet duidelijk waren gedefinieerd of volledig ontbraken. De
belangrijkste indicator die daadwerkelijk door de Jaspers-afdeling werd gebruikt om de
resultaten te monitoren voor de verslaglegging aan het stuurcomité, was de benodigde tijd
die bij DG Regio werden ingediend, de voortgang van Jaspers-acties in de gehele projectcyclus,
feedback van begunstigden en feedback van de Regio-Desk. De vijf aanvullende prestatieindicatoren waren: de tijd van het begin van de opdracht tot de afronding ervan, de tijd voor
het goedkeuren van door de Jaspers-afdeling ondersteunde en niet door de Jaspers-afdeling
ondersteunde projecten, aantal acties per deskundige, kosten per actie tot de afronding en
feedback van beheersautoriteiten. De tien thematische statistieken omvatten statistieken met
betrekking tot de doelmatigheid van de Jaspers-ondersteuning, zoals de geabsorbeerde kosten
per land en subsector, het aantal in het kader van het Jaspers-initiatief ondersteunde acties en
de tijd van de afronding van de Jaspers-actie tot de indiening van de subsidieaanvraag.
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voor het goedkeuren van grote projecten, wat door de Commissie wordt gedaan. De Jaspersafdeling gebruikte deze indicator voor een jaarlijkse benchmarkvergelijking met nietondersteunde grote projecten, zij het zonder verdere analyse op sectorniveau. We
constateerden verder dat deze indicator niet werd gebruikt voor niet-grote projecten, die
door de nationale autoriteiten worden goedgekeurd, ondanks het feit dat het stuurcomité
dit beoogde. We constateerden ook geen monitoring van resultaten met betrekking tot
individuele Jaspers-opdrachten voor niet-grote projecten of horizontale/strategische
adviesopdrachten, IQR's of PSA's.
94. Naast de ene resultaatindicator waarover verslag werd uitgebracht aan het stuurcomité
vonden we nog drie resultaatgerichtere indicatoren die verband hielden met grote
projecten. Over deze drie indicatoren was slechts een keer verslag uitgebracht aan het
stuurcomité, in juni 2016, voor de gehele periode vanaf 2008. Deze indicatoren werden
gemeten met gebruik van “feedbackformulieren” die door de begunstigden van het Jaspersadvies moesten worden ingevuld. Het responspercentage was laag en de resultaten waren
zeer positief voor alle soorten Jaspers-opdrachten. De meting werd daarom stopgezet.
95. We troffen geen prestatie-indicatoren en statistieken aan die verband hielden met de
monitoring van de impact van Jaspers-ondersteuning op de bestuurlijke capaciteiten van de
lidstaten. Bovendien werd dit aspect in geen enkel monitoringsverslag meegenomen.
Evaluaties van het Jaspers-initiatief wijzen erop dat het initiatief moet worden voorgezet
maar er werden ook tekortkomingen vastgesteld die moeten worden aangepakt
96. In 2010 voerde de EIB een evaluatie uit van haar rol in het Jaspers-initiatief. Dit verslag
werd het stuurcomité en de Commissie ter beschikking gesteld. In 2012 werd nog een
evaluatie van het Jaspers-initiatief uitgevoerd namens de Commissie; de Commissie was van
mening dat deze evaluatie gelijkwaardig was aan de geplande, maar vertraagde tussentijdse
evaluatie voor de programmeringsperiode 2007-2013 (zie paragraaf 23). Beide evaluaties
hadden betrekking op de output, de resultaten en de algemene impact van de Jaspersondersteuning. In de evaluatie van de EIB van 2010 werd verslag gedaan van tegenstrijdige
elementen binnen de resultaten van het Jaspers-initiatief. Zo werd bijvoorbeeld gesteld dat
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de meeste Jaspers-opdrachten niet van invloed waren op de fysieke vorm van een project en
daarom geen invloed hadden op de onderliggende kwaliteit ervan. Wanneer de
projectkwaliteit wel was verbeterd, leidde dit over het algemeen tot verdere vertragingen,
wat een negatief effect had op de absorptie van de EU-middelen. Bovendien werd het
initiatief minder gericht op capaciteitsopbouw doordat de focus werd verschoven naar het
produceren van rijpe projecten die meteen van start konden gaan, een verschuiving
waarmee werd beoogd de absorptie te bevorderen. De algemene conclusie van de EIBevaluatie is weergegeven in tekstvak 6.
Tekstvak 6 - De algemene conclusies van de EIB-evaluatie
(…) de prioriteiten van het initiatief moeten worden herzien in het licht van een formele beoordeling
van de behoeften en de Bank moet nu de balans opmaken van haar betrokkenheid op basis van de
tot dusver opgedane operationele ervaring om te beslissen of en in welke vorm zij haar
betrokkenheid moet voortzetten, en wel op een manier die haar eigen reputatie waarborgt, en
waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van haar schaarse en waardevolle middelen. Uit het
verzamelde bewijsmateriaal blijkt duidelijk dat het initiatief volledig gerechtvaardigd is en er in dit
kader nog veel kan worden gedaan.

97. Geen van de twee evaluaties had betrekking op de prestaties van de Jaspers-afdeling ten
aanzien van haar individuele opdrachten voor niet-grote projecten. De meest recente
evaluatie, die in 2012 werd uitgevoerd door de Commissie, bevatte informatie over de
hoofddoelstelling van het Jaspers-initiatief in verband met de gevolgen voor de kwaliteit van
projecten. Volgens AECOM is het Jaspers-initiatief voor de lidstaten van wezenlijk belang
gebleken bij het opzetten van projecten en bij de aanvragen voor financiering. Ook wordt
aanbevolen dat de Jaspers-afdeling operationeel blijft, aangezien er bij de lidstaten nog
steeds grote vraag bestaat naar de haar diensten 38. De lancering van de tussentijdse
evaluatie voor de programmeringsperiode 2014-2020, die gepland stond voor 2017, is door
de Commissie uitgesteld tot het eerste kwartaal van 2018.

38

Jaspers-evaluatie, eindverslag, 13 december 2012, AECOM.
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98. Over het algemeen troffen we in de vier bezochte lidstaten geen formele procedures aan
voor de evaluatie van de output, de resultaten en de algemene impact van de Jaspersbijstand. We troffen slechts bewijs aan van daadwerkelijk uitgevoerde evaluaties in Polen: in
2007 werd door de coördinerende instantie een enquête gehouden en in 2010 werd namens
het Ministerie van Ontwikkeling een evaluatie uitgevoerd. De Poolse HCI wees tijdens de
gecoördineerde controle op een gebrek aan stelselmatige evaluaties van het Jaspersinitiatief op nationaal niveau, ondanks het feit dat daar sinds 2012 plannen toe bestonden.
Er werd slechts beperkt nagegaan hoe het Jaspers-advies werkelijk werd gebruikt
99. We constateerden dat de Jaspers-afdeling tijdens het goedkeuringsproces voor grote
projecten slechts zeer beperkt de toepassing van haar conclusies en aanbevelingen (haar
output) onderzocht. De vereiste informatie voor het uitvoeren van een dergelijk onderzoek
is afkomstig uit vier belangrijkste bronnen.
100. Tot de Jaspers-afdeling haar evaluatiefuncties (IQR en PSA) opstartte, eindigde haar rol
in de goedkeuringsprocedure voor grote projecten zodra zij een ACN uitbracht. Wanneer de
Commissie het goedkeuringsproces onderbrak, kon de Jaspers-afdeling echter feedback
verkrijgen om vast te stellen wat het probleem was (als de lidstaat hiermee instemde). De
Jaspers-afdeling had deze informatie slechts verkregen voor 47 % van de individuele
opdrachten voor grote projecten die wij onderzochten.
101. Een andere bron van informatie, alleen voor grote projecten, is het mechanisme voor
feedback van DG REGIO aan de Jaspers-afdeling. Volgens de Jaspers-afdeling was het
responspercentage voor deze formulieren echter laag.
102. Een derde bron van informatie is de toegang tot de database van de Commissie. Hoewel
de Jaspers-afdeling toegang heeft tot deze database, constateerden we dat het in circa 24 %
van de gevallen niet mogelijk was om individuele grote projecten te identificeren, ondanks
het feit dat de opdrachten waren afgerond.
103. De vierde bron van informatie, de enige bron die ook betrekking had op niet-grote
projecten, was de jaarlijkse feedbackvragenlijst die de Jaspers-afdeling verstuurde aan de
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nationale beheersautoriteiten die betrokken waren bij de goedkeuring van de onderliggende
projecten. De Jaspers-afdeling verzamelde deze informatie in slechts een van de bezochte
lidstaten (Roemenië) en voor slechts één operationeel programma.
104. We troffen geen bewijs aan dat de Jaspers-afdeling systematisch naging hoe haar advies
was gebruikt bij de uitvoering van ondersteunde grote of niet-grote projecten. Daarnaast
constateerden we dat het monitoringssysteem geen informatie bevatte over de
daadwerkelijke uitvoering van ondersteunde projecten, met inbegrip van vertragingen in de
uitvoering, kostenoverschrijdingen en problemen in verband met de aanbesteding. We
troffen geen bewijs aan dat de Commissie de Jaspers-afdeling feedback had gegeven over de
daadwerkelijke uitvoering van projecten op basis van informatie in de jaarlijkse
uitvoeringsverslagen die door de lidstaten aan de Commissie werden verstrekt.
105. Onze controlesteekproef omvatte vier opdrachten, met zes onderliggende grote
projecten, waarvoor de Jaspers-afdeling een algemeen negatief advies had afgegeven. In alle
gevallen op één na hadden de begunstigden en de nationale autoriteiten het advies van de
Jaspers-afdeling opgevolgd en werden de projecten niet ingediend bij de Commissie. In één
geval besloot de lidstaat de reikwijdte van het project te beperken en het project als nietgroot project voort te zetten, zonder alle problemen aan te pakken die de Jaspers-afdeling
aan de orde had gesteld.
106. We troffen slechts één bron van informatie aan over het daadwerkelijke gebruik van het
horizontale/strategische advies van de Jaspers-afdeling: een feedbackformulier dat door de
afdeling werd verstuurd en dat moest worden ingevuld door de nationale autoriteiten
waarvoor dit advies was bestemd. Het responspercentage voor deze procedure was
eveneens laag (rond 32 % voor alle lidstaten).
We stelden tekortkomingen vast bij de monitoring en evaluatie van de doelmatigheid en
doeltreffendheid van de Jaspers-ondersteuning
107. Om de doelmatigheid te beoordelen, vergeleken we de output van het initiatief met de
input. De hiervoor benodigde informatie wordt verstrekt in de vorm van indicatoren. In 2008
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keurde het stuurcomité drie outputindicatoren 39 (zie ook paragraaf 91) en drie
inputindicatoren 40 goed. We constateerden echter dat alleen de outputindicatoren
systematisch waren beoordeeld en stelden zelfs hier enkele tekortkomingen vast (zie
de paragrafen 92-94).
108. Twee van de inputindicatoren werden helemaal niet beoordeeld. Voor de derde, de tijd
van het begin van de opdracht tot de afronding ervan, waren enkele gegevens beschikbaar,
maar de indicator werd nooit gebruikt voor enige analyse van de doelmatigheid. Bovendien
waren de gegevens onvolledig: er was geen informatie geregistreerd over opdrachten die
waren opgeschort, afgewezen of geannuleerd. Dergelijke opdrachten vormden ongeveer
21 % van alle opdrachten die tot januari 2017 werden gecreëerd, 8 % van de werklast van de
Jaspers-afdeling.
109. De Jaspers-afdeling had een systeem voor het registreren van de aan elke opdracht
bestede tijd. Het had voor de Jaspers-afdeling mogelijk moeten zijn om dit te gebruiken als
basis voor de berekening van een van de inputindicatoren, de kosten per actie tot afronding.
De Jaspers-afdeling heeft ons echter medegedeeld dat de in het systeem geregistreerde
gegevens niet voldoende betrouwbaar waren om te gebruiken voor deze analyse. Sinds eind
2016 is Jaspers-personeel begonnen gegevens in een ander systeem te registreren.
110. De EIB heeft in 2010 haar eigen evaluatie van het Jaspers-initiatief gemaakt en daarbij
geconcludeerd dat daarom kon worden gesteld dat het initiatief economisch verantwoord is,
maar op een minder dan optimaal niveau. Als gevolg daarvan werd bij de evaluatie
geoordeeld dat de doeltreffendheid en doelmatigheid van het initiatief in het algemeen
gedeeltelijk onbevredigend waren, en wel om twee redenen. Ten eerste waren de rol en
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Het aantal afgeronde Jaspers-acties, het aantal door de Jaspers-afdeling ondersteunde
projectaanvragen die bij het DG Regio werden ingediend, de voortgang van Jaspers-acties in de
gehele projectcyclus.
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Tijd van het begin van de opdracht tot de afronding ervan, aantal acties per deskundige en
kosten per actie tot de afronding.
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prioriteiten van de Jaspers-afdeling onduidelijk: als gevolg hiervan werden volgens de EIB
een aanzienlijke hoeveelheid tijd en middelen besteed aan het verlenen van advies dat in
strijd met de vereisten van de Commissie bleek te zijn. Ten tweede leidde de kosteloze
verlening van diensten tot een verminderde doelmatigheid bij de behandeling van Jaspersopdrachten 41.
111. Om de doeltreffendheid te meten, onderzochten we de beschikbare
resultaatindicatoren. We identificeerden vier resultaatindicatoren, hoewel we bepaalde
tekortkomingen constateerden die deze negatief beïnvloedden (zie de paragrafen 92-94).
We constateerden tekortkomingen ten aanzien van de doelmatigheid van het Jaspersinitiatief
112. Er waren geen geschikte inputindicatoren voor de beoordeling van de doeltreffendheid
van het Jaspers-initiatief. We onderzochten of verhogingen van de begroting en het aantal
personeelsleden van de Jaspers-afdeling voor de programmeringsperiode 2014-2020
vergezeld gingen van een overeenkomstige stijging in de output van de afdeling in de vorm
van het aantal afgeronde opdrachten. We stelden vast dat het aantal afgeronde opdrachten
per Jaspers-personeelslid ten minste met 10 % was gedaald tussen de perioden 2007-2009
en 2014-2016.
113. In het MvO van 2006 werd de indicatieve bijdrage van de Commissie aan het Jaspersinitiatief vastgesteld op 106,5 miljoen euro voor de programmeringsperiode 2007-2013. In
werkelijkheid droeg de Commissie ongeveer 38 % meer bij (147,3 miljoen euro uitbetaald
tijdens de periode 2006-2013). Wij zijn van mening dat de totale Jaspers-begroting royaal
was. In de KPO van 2014 werd verklaard dat de indicatieve bijdrage van de Commissie aan
het Jaspers-initiatief in de programmeringsperiode 2014-2020 zou worden verhoogd tot

41

Zie het syntheseverslag van de EIB, Evaluation of the EIB Role in the JASPERS initiative,
december 2010.
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250 miljoen euro 42. Dit bedrag werd vastgesteld op basis van de eigen schattingen van de
Jaspers-afdeling van het aantal geplande opdrachten, schattingen die waren gebaseerd op
gegevens van de lidstaten en die naar onze mening te optimistisch waren (zie ook
de paragrafen 24, 52 en 89). In het evaluatieverslag van 2012, waartoe de Commissie de
opdracht had gegeven, vergeleek AECOM ook de dagelijkse personeelskosten van de
Jaspers-afdeling met die van vier andere instellingen en stelde zij vast dat de Jasperspersoneelskosten aanzienlijk hoger waren (tot 116 % hoger) dan die van de andere
instellingen 43.
114. Bij de jaarlijkse opstelling van de begroting kwamen de Commissie en de EIB overeen de
personeelskosten te schatten met gebruikmaking van standaardkosten per eenheid. Tot
2014 waren de kosten van een personeelslid afhankelijk van de vraag of zijn of haar post
werd gefinancierd door de Commissie of de EIB. De maandelijkse eenheidskosten voor door
de EIB gefinancierd personeel waren gemiddeld 40 % hoger dan de kosten voor de
personeelsleden die door de Commissie werden gefinancierd. We onderzochten de
onderliggende documentatie waarover wij konden beschikken, maar vonden hier geen
overtuigende reden voor.
115. Vanaf 2014 spraken de Commissie en de EIB af een andere methode te gebruiken voor
de berekening van de personeelskosten. Volgens de nieuwe methode werden de
standaardkosten geharmoniseerd en gebaseerd op de ervaring van het personeel: ze waren
niet langer afhankelijk van de vraag of de post door de Commissie of de EIB werd
gefinancierd. In 2015 ondertekende de Commissie de specifieke subsidieovereenkomst met
een geraamde begroting volgens de oude methode voor de personeelsleden van de EIB en
de tarieven van de financiële en administratieve kaderovereenkomst (FAFA) voor het
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260 miljoen euro met inbegrip van de CEF.
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De instellingen waarmee werd vergeleken, waren de EIB, het Europees Agentschap voor
maritieme veiligheid (EMSA), het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart
(EASA) en Eurofound. De Jaspers-personeelskosten waren 44 % hoger dan die van de EIB, 79 %
hoger dan die van het EMSA, 99 % hoger dan die van Eurofound en 116 % hoger dan die van het
EASA.
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personeel van de Commissie. Dit werd later vervangen door een andere, met de nieuwe
FAFA-tarieven, voor de personeelsleden van zowel de Commissie als de EIB. Volgens de
vorige, “gemengde” methode waren de geschatte totale kosten van het initiatief voor 2015
40,3 miljoen euro. Volgens de methode “uitsluitend FAFA” bedroegen deze 37,3 miljoen
euro - 7,4 % minder. Ondanks de opnieuw berekende totale kosten van het Jaspers-initiatief
voor dat jaar, bleef de bijdrage van de Commissie ongewijzigd.
116. We troffen geen bewijs aan dat de Jaspers-standaardpersoneelskosten overeenstemden
met de werkelijke kosten van het in dienst hebben van personeelsleden. We vroegen de
Jaspers-afdeling om informatie over de werkelijke (daadwerkelijk gemaakte) kosten, maar de
afdeling weigerde deze informatie te verstrekken. Voor de oude methode die tot 2014 werd
toegepast voor personeel dat werd gefinancierd door de EIB vroegen we de Commissie te
laten zien hoe werd aangetoond dat de standaardkosten voor personeel plausibel waren. In
het antwoord dat we van haar ontvingen, ging de Commissie slechts ten dele in op onze
vragen.
CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
117. Over het algemeen concludeerden we dat er sprake was van tekortkomingen bij de
vaststelling van de belangrijkste doelstellingen, rollen en verantwoordelijkheden in het kader
van het Jaspers-initiatief. Als gevolg hiervan was de Jaspers-bijstand niet voldoende gericht
op de activiteiten die de meeste waarde toevoegden. Bovendien stelden we significante
gebreken vast bij de opzet van de nieuwe IQR-functie in het kader van het Jaspers-initiatief
voor de programmeringsperiode 2014-2020, die leidden tot een hoog risico op een gebrek
aan onpartijdigheid ten opzichte van de adviesfunctie van de Jaspers-afdeling. We
constateerden dat de Jaspers-ondersteuning een impact heeft gehad op de kwaliteit van
grote projecten. De impact van de Jaspers-ondersteuning op de bestuurlijke capaciteiten van
de lidstaten heeft nog niet geleid tot een grotere onafhankelijkheid van de Jaspers-bijstand.
In combinatie met tekortkomingen bij de monitoring en evaluatie van de Jaspers-activiteiten
bracht dit de succesvolle werking van het initiatief in gevaar, met name wat betreft de
doeltreffendheid en doelmatigheid ervan.
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Tekortkomingen in de omschrijving van de belangrijkste doelstellingen van het Jaspersinitiatief hebben geleid tot tekortkomingen in de activiteiten in het kader van het initiatief
118. Wij hebben geconstateerd dat de belangrijkste doelstellingen van het Jaspers-initiatief
niet duidelijk genoeg en deels tegenstrijdig waren In de overeenkomsten die de Commissie
en de voornaamste belanghebbenden bij het Jaspers-initiatief ondertekenden, werd niet
gespecificeerd hoe of wanneer de Commissie zou beoordelen of de belangrijkste Jaspersdoelstellingen waren behaald. De geplande impact van het Jaspers-initiatief op de
verbetering van de projectkwaliteit, de absorptie van de EU-middelen en de bestuurlijke
capaciteit was niet duidelijk omschreven. Hoewel Jaspers aanvankelijk werd opgezet als een
initiatief voor de programmeringsperiode 2007-2013 werd het als initiatief voor de langere
termijn uitgebreid tot de programmeringsperiode 2014-2020. Het heeft geen duidelijke
meetbare doelstellingen aan de hand waarvan kan worden bepaald dat het doel ervan is
bereikt.
119. We constateerden bovendien dat de rollen en verantwoordelijkheden van de
voornaamste belanghebbenden niet duidelijk genoeg waren; zo kwam de
verantwoordingsplicht in gevaar. De Jaspers-afdeling was alleen met de lidstaten
werkregelingen overeengekomen en niet met de Commissie. Deze regelingen waren nog
steeds niet voldoende uitgebreid, aangezien ze beperkt waren tot het verlenen van bijstand
voor projecten en geen betrekking hadden op andere soorten Jaspers-activiteiten. Wij
hebben de Commissie en de EIB gezien als (indirecte) klanten die baat hebben bij het
Jaspers-initiatief, terwijl de Jaspers-afdeling en de Commissie van mening zijn dat de
lidstaten de enige klanten van Jaspers zijn (behalve met betrekking tot de PSA).
De Jaspers-afdeling voorzag de lidstaten ook van gratis adviesdiensten door externe
adviseurs in te huren en te betalen.
120. In veel gevallen stelden we vast dat de Jaspers-bijstand niet voldoende doelgericht was.
Dit droeg bij tot een groot aantal geannuleerde of opgeschorte opdrachten. De Jaspersafdeling zelf had geen specifieke prioritaire gebieden vastgesteld voor de lidstaten die zij
ondersteunde en handelde in plaats daarvan op basis van de door die lidstaten uitgesproken
vraag. Over het algemeen voldeed de Jaspers-afdeling aan bijna alle verzoeken voor
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opdrachten van de lidstaten, zonder de Commissie, die het grootste deel van de Jasperskosten financierde, in alle gevallen te raadplegen.
121. Aan het begin van de programmeringsperiode 2014-2020 werd in het kader van het
Jaspers-initiatief ook aangevangen met het ondersteunen van gefaseerde projecten en
werden de lidstaten verder aangemoedigd om meer gebruik te maken van de gratis bijstand
tijdens de uitvoeringsfase van het project. Geen van beide was een prioriteit.
122. In de tussentijdse evaluatie van het Jaspers-initiatief, uitgevoerd in opdracht van de
Commissie in 2012, is gewezen op tekortkomingen in de strategische aanpak en
werkregelingen in het kader van het initiatief en werden maatregelen aanbevolen om deze
aan te pakken. Deze tekortkomingen hadden al moeten zijn aangepakt op het moment dat
het Jaspers-initiatief werd verlengd tot de programmeringsperiode 2014-2020, maar op het
moment van de controle hadden de genomen corrigerende maatregelen geleid tot een
minder nauwkeurige planning, waardoor de strategische waarde ervan afnam.
Aanbeveling 1
De Commissie moet meer invloed uitoefenen op de strategische planning van het Jaspersinitiatief, met inbegrip van alle soorten Jaspers-activiteiten, rekening houdend met het feit
dat Jaspers oorspronkelijk werd ontworpen als tijdelijk initiatief. Met name moet de
Commissie de volgende stappen nemen.
a) Haar algemene strategische planning van de Jaspers-werkzaamheden aanpassen op
basis van de specifieke behoeften van de lidstaten en in overeenstemming met het
cohesiebeleid van de EU. De Jaspers-werkzaamheden moeten gericht zijn op de activiteiten
die de meeste waarde toevoegen.
b) Duidelijke mijlpalen en criteria vaststellen zodat het Jaspers-initiatief geleidelijk kan
worden afgebouwd wanneer de belangrijkste doelstellingen ervan zijn behaald.
c)

De algemene strategie verwerken in de jaarlijkse planning van de Jaspers-activiteiten in

de lidstaten. In deze planning moeten specifieke prioriteiten voor elke lidstaat en sector
worden vastgesteld, in overeenstemming met EU-wetgeving en -beleid.
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d) De rollen en verantwoordelijkheden van de voornaamste belanghebbenden verder
verduidelijken ter versterking van de transparantie en verantwoording.
e) Ervoor zorgen dat Jaspers uitgebreide, praktische en duidelijke werkregelingen treft
voor al haar diensten met alle relevante DG's van de Commissie, de EIB en de lidstaten.
Streefdatum voor de uitvoering: eind 2018.
123. We constateerden significante gebreken bij de opzet van de nieuwe IQR-functie voor de
programmeringsperiode 2014-2020. We stelden een groot risico op een gebrek aan
onpartijdigheid vast ten opzichte van de adviesfunctie van de Jaspers-afdeling. Bovendien
had de Commissie, hoewel IQR's een cruciaal onderdeel van het goedkeuringsproces van de
Commissie voor grote projecten waren, geen rechtstreekse invloed op de wijze waarop IQR's
in de praktijk werden uitgevoerd, waardoor het risico ontstond dat deze niet zoals bedoeld
zouden worden geleverd. De besluiten van de Commissie tot goedkeuring van grote
projecten worden in de praktijk genomen door de Jaspers-afdeling aangezien deze
verantwoordelijk is voor de IQR.
124. Het doel van IQR's was het stroomlijnen van het goedkeuringsproces van de Commissie
voor grote projecten. Eind 2016 was de Jaspers-afdeling er echter nog niet in geslaagd
werkregelingen over een te komen met verschillende lidstaten die naar verwachting het
grootste aantal grote projecten zouden indienen. Bovendien besloot de Commissie voor de
meeste grote projecten gebruik te maken van een andere, door dezelfde onderafdeling van
de Jaspers-afdeling geleverde beoordelingsfunctie, de PSA. De PSA-procedure droeg bij tot
een aanzienlijke verkorting van de tijd die de Commissie nodig had voor het goedkeuren van
grote projecten.
Aanbeveling 2
a) De Commissie moet onmiddellijk maatregelen nemen om het hoge risico op een gebrek
aan onpartijdigheid te beperken wanneer de Jaspers-afdeling IQR's uitvoert om projecten te
beoordelen die Jaspers-advies hebben ontvangen. De Commissie moet voor de periode na
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2020 stoppen met het gebruik van door de Jaspers-afdeling geleverde IQR's voor grote
projecten die eerder Jaspers-advies hebben ontvangen.
b) De Commissie moet volledige toegang krijgen tot de relevante documenten voor het
verifiëren van de kwaliteit van de IQR-procedures van de Jaspers-afdeling;
Streefdatum voor de uitvoering: direct.
De Jaspers-ondersteuning heeft een impact gehad op de projectkwaliteit, maar heeft de
absorptie niet kunnen beïnvloeden
125. Over het algemeen constateerden we dat de Jaspers-bijstand een positieve impact had
op de kwaliteit van de projectdocumentatie. We constateerden ook dat de door de Jaspersafdeling verleende bijstand relatief uitvoerig was, ongeacht het exacte moment waarop de
afdeling betrokken werd bij het project. Dit werd bevestigd door de Poolse HCI en de
Kroatische HCI tijdens de gecoördineerde controle. In de programmeringsperiode 2007-2013
had de Commissie over het algemeen minder tijd nodig om grote projecten goed te keuren
wanneer hiervoor Jasper-bijstand was ontvangen. Wij hebben geconstateerd dat de totale
tijd die nodig is voor de goedkeuring van grote projecten was afgenomen in de
programmeringsperiode 2014-2020.
126. Over het algemeen heeft de Jaspers-ondersteuning in de meeste gevallen impact gehad
op ten minste één van de vier parameters die verband houden met de kwaliteit van de door
ons gecontroleerde grote projecten. In slechts een paar gevallen constateerden we echter
aanzienlijke verbeteringen in de geplande reikwijdte, output, resultaten of impact van de
door de Jaspers-afdeling ondersteunde grote projecten die we bezochten (bijvoorbeeld een
afname van economisch niet gerechtvaardigde elementen in de infrastructuur van
projecten).
127. Wij hebben geconstateerd dat de Jaspers-bijstand geen invloed had op het tijdschema
voor de uitvoering van grote projecten. Hoewel de Jaspers-afdeling op dit gebied advies had
verleend, liepen alle bezochte projecten achter op schema. Meer dan een derde van de
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projecten moest gedeeltelijk worden overgeheveld (gefaseerd) naar de
programmeringsperiode 2014-2020.
128. Wij constateerden tijdens onze nalevingsgerichte controles van 2014 en 2015 dat grote
projecten die door de Jaspers-afdeling waren ondersteund, minder vaak fouten ten aanzien
van de wettigheid en regelmatigheid vertoonden.
129. We konden niet vaststellen dat de Jaspers-ondersteuning enig effect had op de
geplande reikwijdte, output, resultaten, impact of kosten of het tijdschema voor uitvoering
van enige van de niet-grote projecten in onze controlesteekproef, behalve in één geval.
Bovendien constateerden we dat er geen passende regelingen waren vastgesteld om te
zorgen voor een behoorlijke uitwisseling van informatie tussen de begunstigden, nationale
autoriteiten, de Jaspers-afdeling en de Commissie over de manier waarop het Jaspers-advies
het best kon worden gebruikt voor niet-grote projecten.
130. We stelden vast dat de Jaspers-ondersteuning over het algemeen geen impact had op
de absorptie van EU-middelen tijdens de programmeringsperiode 2007-2013. Dit was
voornamelijk het gevolg van wijzigingen in de wetgeving in 2009, die het mogelijk maakten
om EU-middelen uit te betalen voordat de Commissie haar formele goedkeuring had
verleend voor een project. Bij meer dan 50 % van de gecontroleerde projecten waren de
uitgavendeclaraties inderdaad bij de Commissie ingediend voordat een dergelijke beslissing
was genomen, waardoor de beoogde voordelen van Jaspers-advies minder relevant werden.
In de overige gevallen leidden vertragingen bij de uitvoering tot de opschorting van de
indiening van de eerste uitgavendeclaraties bij de Commissie, ondanks het feit dat de
Commissie al een beslissing had genomen.
Aanbeveling 3
a) De Commissie moet de Jaspers-bijstand doelgericht aanwenden overeenkomstig het
ontwikkelingsstadium van het project. Meer bepaald moet Jaspers-bijstand gericht zijn de
inhoud van projecten, in plaats van op projectdocumentatie. De Jaspers-afdeling moet geen
advies meer gaan verlenen voor projecten die reeds door de nationale autoriteiten zijn
goedgekeurd.
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b) De Commissie moet zich blijven richten op het verlenen van Jaspers-adviesdiensten voor
grote projecten. De Jaspers-bijstand moet in uitzonderlijke gevallen beschikbaar zijn voor
niet-grote projecten en projectgerelateerde horizontale opdrachten van strategische aard. In
deze gevallen moet de bijstand worden verleend in overleg met de Commissie.
Streefdatum voor de uitvoering: medio 2018.
De impact van de Jaspers-ondersteuning op de bestuurlijke capaciteiten van de lidstaten
heeft nog niet geleid tot een grotere onafhankelijkheid van de Jaspers-bijstand
131. Over het algemeen stelden de nationale autoriteiten en projectbegunstigden beiden dat
de Jaspers-ondersteuning een positieve impact had op hun bestuurlijke capaciteit, hoewel
enkele van hen opmerkten dat zij nog steeds sterk afhankelijk waren van de Jaspers-bijstand.
De Poolse HCI en de Kroatische HCI deden vergelijkbare constateringen tijdens de
gecoördineerde controle. Wij vonden geen bewijs voor de daadwerkelijke verbetering van
de bestuurlijke capaciteit. Bij circa twee derde (67 %) van de horizontale opdrachten die we
controleerden, konden wij een dergelijke impact niet vaststellen.
132. We stelden vast dat er in het kader van het Jaspers-initiatief mettertijd meer aandacht
werd besteed aan de opbouw van de bestuurlijke capaciteit van de lidstaten. We
constateerden bovendien dat de Commissie tijdens de programmeringsperiode 2014-2020
een meer proactieve en gecoördineerde aanpak volgde voor maatregelen die gericht waren
op het opbouwen van de bestuurlijke capaciteiten van de lidstaten. In de strategie voor
technische bijstand van de Commissie vonden we echter geen verwijzing naar enige
coördinatie tussen de speciale activiteiten voor capaciteitsopbouw die door de Commissie
werden uitgevoerd en die van de Jaspers-afdeling.
133. We stelden vast dat het gebruik van Jaspers-bijstand voor opdrachten met een
potentiële strategische impact was toegenomen. We constateerden dat de Jaspersondersteuning een significante (33 %) of beperkte (22 %) impact had op meer dan de helft
van de horizontale opdrachten met strategisch potentieel die wij controleerden.
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Aanbeveling 4
a) De Commissie moet de Jaspers-activiteiten integreren in haar eigen strategie voor
technische bijstand om de afstemming met de Jaspers-afdeling te verbeteren bij de
uitvoering van lopende (in tegenstelling tot ad-hoc-) activiteiten voor de ontwikkeling van de
bestuurlijke capaciteiten van de lidstaten. Jaspers-activiteiten moeten in dit opzicht die van
de Commissie aanvullen en gericht zijn op sectoren, gebieden en lidstaten waar de
bestuurlijke capaciteiten ontoereikend zijn.
b) De Commissie moet de rol, de aard en de intensiteit van de Jaspers-activiteiten voor
capaciteitsopbouw in de lidstaten in de loop der tijd aanpassen om stimulansen te bieden
voor het bereiken van een toereikend en duurzaam niveau van bestuurlijke capaciteit.
Streefdatum voor de uitvoering: eind 2018.
Aanzienlijke tekortkomingen in de planning, monitoring en evaluatie van Jaspersactiviteiten brachten de succesvolle werking van het initiatief in gevaar
134. We constateerden aanzienlijke tekortkomingen bij de planning en monitoring van de
Jaspers-activiteiten. We stelden vast dat de Jaspers-afdeling en de Commissie hun
monitoring hadden gericht op de output. Wanneer streefwaarden waren vastgesteld voor
deze monitoring, waren deze niet duidelijk omschreven of werden ze op inconsequente
wijze toegepast. De resultaten die regelmatig waren gemonitord en waarover regelmatig
verslag was uitgebracht, waren uitsluitend de resultaten met betrekking tot het Jaspersadvies voor grote projecten ten aanzien van de snelheid waarmee de Commissie
goedkeuringsbesluiten nam. Zoals uitgelegd in paragraaf 130, was dit grotendeels irrelevant
als indicator voor de absorptie vanaf 2009. We vonden geen bewijs dat de Jaspers-afdeling
of de Commissie de impact van de Jaspers-activiteiten op de bestuurlijke capaciteiten van de
lidstaten had gemonitord. Evenmin vonden we bewijs van goed omschreven procedures met
betrekking tot de monitoring en evaluatie van de resultaten en de algemene impact van de
Jaspers-bijstand in enige van de vier gecontroleerde lidstaten.
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135. Er waren twee evaluaties van het Jaspers-initiatief uitgevoerd, een door de EIB en een
andere namens de Commissie. Deze evaluaties hadden geen betrekking op de prestaties van
de Jaspers-afdeling ten aanzien van individuele opdrachten voor niet-grote projecten.
Bovendien werd in deze evaluaties gewezen op aanzienlijke tekortkomingen; zoals we
concludeerden in paragraaf 122, werden deze slechts tot op zekere hoogte aangepakt.
136. We constateerden dat er slechts beperkt werd nagegaan hoe het Jaspers-advies
werkelijk werd gebruikt. We stelden vast dat de Jaspers-afdeling slechts zelden had
onderzocht of haar conclusies en aanbevelingen waren toegepast tijdens het
goedkeuringsproces voor grote projecten. We constateerden daarnaast dat het Jaspersmonitoringssysteem geen informatie bevatte over de daadwerkelijke uitvoering van
ondersteunde projecten, met inbegrip van vertragingen in de uitvoering,
kostenoverschrijdingen en problemen in verband met aanbesteding. Ook vonden we geen
bewijs van door de Commissie aan de Jaspers-afdeling geleverde feedback met betrekking
tot de uitvoering van projecten.
137. We concludeerden dat er sprake was van tekortkomingen bij de monitoring van de
doelmatigheid en doeltreffendheid van de Jaspers-ondersteuning. De gegevens over de
input die in de Jaspers-systemen waren geregistreerd, waren onvoldoende betrouwbaar om
deze voor een zinvolle inputanalyse te kunnen gebruiken. Hoewel de outputindicatoren
systematisch werden gebruikt, gold dit niet voor de resultaatindicatoren. Verder was er
sprake van enkele tekortkomingen voor zowel output- als resultaatindicatoren. In de twee
evaluaties van Jaspers, uit 2010 en 2012, werd voorgesteld om het initiatief voort te zetten
en om de aangegeven tekortkomingen aan te pakken.
138. De Commissie was begonnen geharmoniseerde standaardkosten toe te passen,
waardoor de totale kosten van het Jaspers-initiatief afnamen. Ondanks de lagere opnieuw
berekende kosten van het Jaspers-initiatief voor 2015, bleef de bijdrage van de Commissie
ongewijzigd. Wij hebben geen bewijs gevonden dat de standaardkosten van Jaspers voor
door de EIB verstrekt personeel vóór de harmonisatie redelijk overeenstemden met de
werkelijk gemaakte personeelskosten. De EIB was niet bereid om informatie te verstrekken
over de werkelijke (daadwerkelijk gemaakte) kosten van het Jaspers-initiatief en de
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Commissie heeft slechts gedeeltelijk antwoord gegeven op onze vragen over de plausibiliteit
van de standaardkosten die tot 2014 werden gebruikt voor personeel dat door de EIB werd
gefinancierd.
Aanbeveling 5
a) De Commissie moet een alomvattend systeem invoeren voor de monitoring van de
mate waarin de lange- en kortetermijndoelstellingen van het Jaspers-initiatief zijn bereikt,
voor alle diensten die de Jaspers-afdeling levert.
b) De Commissie moet ervoor zorgen dat toekomstige evaluaties van het Jaspers-initiatief
voldoende uitgebreid zijn en conclusies bevatten ten aanzien van de vraag of de
belangrijkste Jaspers-doelstellingen zijn verwezenlijkt.
c)

De Commissie moet maatregelen nemen om de doelmatigheid en doeltreffendheid van

de Jaspers-ondersteuning te optimaliseren, met name door ervoor te zorgen dat de
werkelijke kosten van de Jaspers-bijstand voor elke opdracht op betrouwbare wijze worden
gemonitord en worden vergeleken met de output en resultaten van het Jaspers-initiatief.
d) De Commissie moet ervoor zorgen dat de kosten van het Jaspers-initiatief redelijk zijn
en dat deze de werkelijk gemaakte kosten weerspiegelen.
Streefdatum voor de uitvoering: medio 2018.
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Dit verslag werd door kamer II, onder leiding van mevrouw Iliana IVANOVA, lid van de
Rekenkamer, vastgesteld te Luxemburg op haar vergadering van 29 november 2017.
Voor de Rekenkamer

Klaus-Heiner LEHNE
President

1
BIJLAGE I

Alle Jaspers-opdrachten in aantallen tijdens de programmeringsperioden 2007-2013 en 2014-2020, uitgesplitst naar status en soort van de opdracht
Soort opdracht
Grote projecten
Niet-grote projecten
Horizontale
ondersteuning
Capaciteitsopbouw
PSA
IQR
Totaal-generaal

2007-2013
GEACCEPTEERD

LOPEND

AFGEROND

OPGESCHORT

2014-2020
GEANNULEER
AFGEWEZEN SUBTOTAAL
D

GEACCEPTEER
D

LOPEND

AFGEROND

OPGESCHORT

GEANNULEER
AFGEWEZEN SUBTOTAAL
D

Totaalgeneraal

3
0

33
5

652
168

25
7

172
47

31
4

916
231

23
4

252
29

55
27

12
7

25
4

0
0

367
71

1283
302

5
2
0
0
10

17
1
0
0
56

143
9
0
0
972

1
0
0
0
33

54
2
0
0
275

1
0
0
0
36

221
14
0
0
1382

9
8
0
0
44

46
24
0
1
352

50
12
28
3
175

10
0
0
0
29

28
1
0
0
58

1
0
0
0
1

144
45
28
4
659

365
59
28
4
2041

Geaccepteerd - een opdracht die officieel door de Jaspers-afdeling is geaccepteerd, maar in het kader waarvan nog geen advies is verstrekt.
Lopend - een opdracht in het kader waarvan de Jaspers-afdeling momenteel advies verstrekt.
Afgerond - een opdracht die is voltooid en waarvoor de Jaspers-afdeling een nota inzake de voltooiing van een actie heeft uitgebracht.
Opgeschort - een opdracht die is stilgelegd door een lidstaat of door de Jaspers-afdeling.
Geannuleerd - een opdracht die is geannuleerd door een lidstaat.
Afgewezen - een door Jaspers geweigerd officieel opdrachtverzoek.
Bron: Analyse van de Rekenkamer op basis van door de Jaspers-afdeling verstrekte gegevens (per 31 december 2016).
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BIJLAGE II

Overzicht van de gecontroleerde opdrachten1

1

#

Opdrachtnummer

1
2
3
4

2011 085 HR WAT WAT
2011 086 HR WAT WAT
2013 083 HR ROD ROD
2015 071 HR ROD ROD

5

2012 095 HR AMT RAL

6

2011 080 HR SWE SLW

7
8
9
10

2006 086 MT ENV WAT
2008 188 MT WAT FLP
2008 192 MT WAT WAT
2010 031 MT MIS R&D

11

2011 023 MT ROD ROD

12
13

2006 089 MT TRA ROD
2009 255 PL RAL RAL

14

2009 272 PL KE R&D

15

2009 273 PL KE R&D

16
17
18
19
20
21

2009 168 PL WAT WAT
2010 059 PL WAT WAT
2008 027 PL TRA ROD
2006 001 PL ENV WAT
2011 115 RO KEW R&D
2009 197 RO RAL RAL

22

2010 155 RO WAT WAT

23
24

2009 146 RO ROD ROD
2010 141 RO RAL RAL

25

2007 068 RO ENV WAT

1

2013 189 HR KEE RDI

2

2014 101 HR ROD ROD

3

2007 121 MT TRA POR

1

2012 008 HR WAT WAT

2

2014 073 HR KEE RDI

3

2011 031 MT ROD ROD

4

2008 103 MT HOR MUL

5

2010 067 PL WAT WAT

6

2010 077 PL SWE SLW

7

2013 246 RO KEE RDI

8

2011 032 RO WAT WAT

9

2009 094 RO WAT WAT

Naam opdracht

Programmeringsperiode

Individuele opdrachten voor grote projecten
Wa tervoorzi eni ng en a fva l wa terzui veri ng i n Vukova r
Wa tervoorzi eni ng en a fva l wa terzui veri ng i n 2014 i n Os i jek
Wegverbi ndi ng na a r Zui d-Da l ma ti ë
Brug Pel ješ a c
Verbeteri ng en a a nl eg va n een tweede s poor op het deel va n
het s poorwegtra ject Dugo Sel o - Kri ževci
Ontwi kkel i ng va n documenta ti e voor de s a neri ng va n het door
a fva l zeer verontrei ni gde gebi ed (hots pot) "Sovja k"
Beheer va n overtol l i g regenwa ter
Ma l ta - Na ti ona a l progra mma voor hul p bi j overs tromi ngen
Ri ool wa terzui veri ng Zui d-Ma l ta
Oncol ogi s ch centrum zi ekenhui s Ma ter Dei
Voorl opi ge a na l ys e va n bel a ngri jke a s pecten voor de
va s ts tel l i ng va n de mogel i jkhei d voor een verkeers tunnel
tus s en Ma l ta en Gozo
Verbeteri ng va n het TEN-V-wegennet
Aa nkoop va n rol l end ma teri eel voor PKP Interci ty
Centrum voor gea va nceerde ma teri a l en en technol ogi eën
(Ceza ma t)
CENT III - Centrum voor bi ol ogi s che en chemi s che
wetens cha ppen va n de Uni vers i tei t va n Wa rs cha u
Afva l wa terzui veri ng Żywi ec - fa s e II
Beheer va n wa ter en a fva l wa ter i n Myś l eni ce
S-69 Bi el s ko-Bi a ła - Żywi ec, odc. Wi l kowi ce/Łodygowi ce-Żywi ec
Wl ocl a wek-da m i n de ri vi er de Wi s ła
Extreem l i chte i nfra s tructuur kernfys i ca
Moderni s eri ng s poorwegtra ject Coşl a ri u - Si ghi şoa ra
Ui tbrei di ng en moderni s eri ng va n de a fva l wa teri nfra s tructuur
i n Boeka res t
Aa nl eg s nel weg op TEN-V-tra ject 7 Cerna vodă -Cons ta nţa
Hers tel va n de s poorwegbruggen over de Dona u
Hers tel en moderni s eri ng va n de wa ter- en ri ool s ys temen i n
het di s tri ct Pra hova
Individuele opdrachten voor niet-grote projecten
Onderzoeks i nfra s tructuur ca mpus Uni vers i tei t va n Ri jeka
Vol tooi i ng va n de Pl oče Ga tewa y Expres s Roa d en de bouw
va n een verbi ndende weg na a r de ha ven en s ta d Pl oče
Sa neri ng en verbeteri ng va n gol fbrekers en a ndere ma ri ene
i nfra s tructuur
Horizontale opdrachten
Ontwi kkel i ng va n KBA-ri chts noeren
Onders teuni ng bi j de voorberei di ng va n het OP
Concurrenti evermogen en cohes i e 2014-2020
Ontwi kkel i ng va n een na ti ona a l ma s terpl a n voor vervoer
Onders teuni ng bi j de doorl i chti ng va n KBA's en fi na nci ël eha a l ba a rhei ds s tudi es
Onderzoeken va n wa ter- en a fva l wa terprojecten va n
pri ori ta i re a s I
Beheers s tra tegi e voor ri ool s l i b voor Pol en
Onders teuni ng bi j de voorberei di ng va n het OP
Concurrenti evermogen 2014-2020
Onders teuni ng bi j de voorberei di ng va n de projectenpi jpl i jn
voor 2014-2020 i n de wa ters ector
Overs tromi ngs beheer - na ti ona l e s tra tegi e

Lidstaat

Ter plaatse
gecontroleerd

2007-2013
2007-2013
2014-2020
2014-2020

Kroa ti ë
Kroa ti ë
Kroa ti ë
Kroa ti ë

1
2

2007-2013

Kroa ti ë

4

2014-2020

Kroa ti ë

-

2007-2013
2007-2013
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Van de in totaal 25 gecontroleerde opdrachten voor grote projecten werden 22 opdrachten met 20
onderliggende grote projecten ter plaatse onderzocht. De overige drie gecontroleerde opdrachten voor
grote projecten werden onderworpen aan een controle van stukken. Alle drie niet-grote projecten en alle
negen horizontale opdrachten werden ook ter plaatse onderzocht.

ANTWOORDEN VAN DE COMMISSIE OP HET SPECIAAL VERSLAG VAN DE
EUROPESE REKENKAMER
"GEZAMENLIJKE ONDERSTEUNING VAN PROJECTEN IN DE EUROPESE REGIO'S
(JASPERS) – TIJD VOOR EEN MEER DOELGERICHTE AANWENDING"
SAMENVATTING
I. Jaspers is officieel opgezet als een gezamenlijk partnerschap tussen de Commissie (DG Regio),
de EIB en de EBRD (m.i.v. de Kreditanstalt für Wiederaufbau voor een deel van de gecontroleerde
periode). DG MOVE en DG NEAR hebben Jaspers sinds 2013 aanvullende mandaten en financiële
middelen gegeven om de voorbereiding van projecten in het kader van de CEF en het IPA te
ondersteunen.
IV. Jaspers is gekoppeld aan de financiële programmeringsperiodes en had als voornaamste taak om
de lidstaten van de EU-12 te helpen bij de voorbereiding van grote projecten. Naar aanleiding van
de tussentijdse evaluatie van Jaspers in 2012 en de getoonde belangstelling van de lidstaten is
besloten om het toepassingsgebied van Jaspers uit te breiden tot beleidsterreinen en maatregelen
voor capaciteitsopbouw.
In 2014 en 2015 zijn er afspraken gemaakt over nieuwe operationele programma's, waarin meer
nadruk ligt op een strategische invalshoek. Met de ondersteuning van niet-grote projecten werd aan
een daadwerkelijke behoefte van de lidstaten tegemoetgekomen. Bij specifieke moeilijke projecten
met een hoge prioriteit was gerechtvaardigd dat Jaspers ook in dergelijke gevallen werd ingezet.
Het gebruik van Jaspers voor niet-grote projecten kwam erop neer dat het oorspronkelijke
toepassingsgebied ervan werd uitgebreid, met als voorwaarde dat bij deze opdrachten de
meerwaarde en de reproduceerbaarheid voor andere, vergelijkbare projecten wordt nagegaan.
V. De Commissie heeft bij het opzetten van de onafhankelijke kwaliteitsevaluatie (IQR) gekeken
naar de mogelijke risico's. De gehanteerde oplossing werd als proportioneel beschouwd, gezien de
status van de EIB als EU-instelling. IQR- en adviesrapporten worden bij Jaspers door verschillende
teams opgesteld, waarbij de definitieve documenten bovendien worden ondertekend op
directeursniveau. In december 2017 zal het Jaspers-stuurcomité formeel een nieuw IQRprocedurehandboek goedkeuren. Daarin zal worden beschreven hoe de IQR-taak wordt verricht,
onafhankelijk van de adviserende taken.
VII. Door de inspanningen van Jaspers is het vermogen van lidstaten om projecten voor te bereiden
er in sommige gevallen echt op vooruitgegaan en waren de projecten van goede kwaliteit, zoals ook
blijkt uit het feit dat ze door de Commissie (en in de PSA-verslagen) in de periode 2014-2020 snel
zijn goedgekeurd.
VIII. De ERK ontvangt sinds 2006 de gecontroleerde jaarrekeningen van Jaspers. Overeenkomstig
de methode zoals afgesproken in de jaarlijkse bijdrageovereenkomsten en later in een
overkoepelende overeenkomst (Financiële en Administratieve Kaderovereenkomst - FAFA) die
door Commissie en EIB is ondertekend en die alle gezamenlijke initiatieven bestrijkt, worden de
personeelskosten van Jaspers vastgesteld op basis van een standaardprijs die de Commissie is
overeengekomen te betalen voor diensten die door de EIB worden geleverd.
Algemeen gesproken hebben de FAFA-tarieven bijgedragen tot een grotere harmonisatie, en tot
vereenvoudiging van contractuele afspraken inzake specifieke TA-initiatieven tussen de Commissie
en de EIB.
De Commissie is van mening dat de FAFA in overeenstemming is met het Financieel Reglement.
Artikel 124 van het Financieel Reglement staat het gebruik van forfaitaire tarieven en vaste
bedragen toe en is op de FAFA van toepassing.
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IX.
(a) De Commissie neemt de aanbeveling over.
(b) De Commissie neemt de aanbeveling over en onderstreept dat de EIB als zijnde de andere
Jaspers-partner erbij betrokken moet worden om ze met succes ten uitvoer te leggen.
(c) De Commissie neemt de aanbeveling gedeeltelijk over omdat Jaspers-bijstand aangeboden moet
blijven worden ook nadat projecten nationaal zijn goedgekeurd, en onderstreept dat de EIB als
zijnde de andere Jaspers-partner erbij betrokken moet worden om ze met succes ten uitvoer te
leggen.
(d) De Commissie neemt de aanbeveling over en onderstreept dat de EIB als zijnde de andere
Jaspers-partner erbij betrokken moet worden om ze met succes ten uitvoer te leggen.
(e) De Commissie neemt de aanbeveling over en onderstreept dat de EIB als zijnde de andere
Jaspers-partner erbij betrokken moet worden om ze met succes ten uitvoer te leggen.
Tegelijkertijd wijst de Commissie erop dat de kosten van Jaspers bepaald worden door de FAFA.
INLEIDING
7. De oorspronkelijke prioriteiten voor de periode 2007-2013 zijn inderdaad vastgesteld in het van
2006 daterende Memorandum van overeenstemming (MvO). De prioriteiten zijn in de loop der tijd
echter geëvolueerd naargelang de opgedane ervaringen en de strategische besluiten van het
stuurcomité. Deze doelstellingen zijn weerspiegeld in de jaarlijkse specifieke
subsidieovereenkomsten tussen de Commissie en de EIB. De prioriteiten voor de periode 20142020 zijn vastgesteld in de kader-partnerschapsovereenkomst (KPO).
Niet-grote projecten konden ondersteund worden in de kleinere lidstaten die een geringer aantal
grote projecten hadden. Dit werd toegelicht in de conceptnota van 2005 en alle daaropvolgende
juridische en beleidsdocumenten.
OPMERKINGEN
23. De strategische koers van Jaspers is mettertijd gewijzigd d.w.z. aangepast aan veranderingen in
de omgeving. Jaspers ging eind 2006 van start (in dat jaar werden drie opdrachten volbracht), dus
halverwege 2007 was het nog veel te vroeg om de resultaten te kunnen beoordelen. Vanaf najaar
2008 nam de economische en financiële crisis toe, wat zou resulteren in bepaalde besluiten die de
werking van Jaspers zouden beïnvloeden. Jaspers reageerde flexibel en pragmatisch op de
veranderende omstandigheden.
De grootste uitdaging voor Jaspers was om ervoor te zorgen dat de lidstaten voldoende aantallen
kwaliteitsvolle grote projecten opzetten die goedgekeurd en uitgevoerd konden worden. Daarom
werden andere interessante aspecten van Jaspers-werkzaamheden uitgesteld tot een later stadium
waarin de lidstaten technisch beter in staat waren om grote projecten voor te bereiden, en werd er
meer aandacht besteed aan de vraag hoe er gezorgd kon worden voor stabiliteit en spillovereffecten.
Van meet af aan is er met Jaspers voor geijverd om de technische capaciteit in de lidstaten te
verbeteren via de impact van "al doende leren", waarbij nationale autoriteiten met Jaspers
samenwerkten naarmate de opdrachten vorderden.
24. De Commissie en de EIB willen erop wijzen dat de actieplannen feitelijk neerkomen op een
beoordeling van wat er nodig is, waarbij de lidstaten de gelegenheid hebben om hun behoeften aan
technische bijstand aan te geven.

2

De data voor het indienen van grote projecten zijn opgenomen in de operationele programma's
2014-2020 die gebaseerd zijn op de voorstellen van de lidstaten. De lidstaten hebben het voorrecht
en de verantwoordelijkheid om grote projecten voor te stellen, en na te gaan hoe het staat met de
voorbereiding van elk project.
Bij de beoordeling van de behoeften voor de periode 2014-2020 is uitgegaan van door de lidstaten
verstrekte informatie, die klopt wat het aantal projecten betreft, maar het tijdschema voor het
indienen ervan is nogal ambitieus.
25. De absorptie van EU-middelen is geen doel op zich. Als er tijdig hoogwaardige projecten
worden ontwikkeld, is er een grotere kans op een hoge mate van absorptie van middelen. De
doelstellingen die de Commissie voor Jaspers heeft geformuleerd waren duidelijk, maar vormden
soms wel een hele uitdaging. Kwaliteitseisen voor grote projecten op het gebied van het
cohesiebeleid werden juridisch gezien voor het eerst omschreven in de Gedelegeerde Verordening
(EU) 480/2014 van de Commissie. Daarnaast golden er voor het eerst ook basisvereisten voor de
kosten-batenanalyse (KBA), opgenomen in Uitvoeringsverordening 207/2015, die samen met de
KBA-gids uit 2014 brede en gedetailleerde richtsnoeren biedt voor de kwaliteit van
overheidsinvesteringen.
26. De steunverlening uit hoofde van Jaspers omvatte ook "al doende leren" en daarmee het
opbouwen van bestuurlijke capaciteit bij de nationale overheid. Dit is een van de redenen waarom
een groot deel van het Jaspers-personeel van meet af aan werkte vanuit regionale kantoren, zodat ze
dicht bij de begunstigden waren. Verbetering van de technische capaciteit hoeft niet als een
afzonderlijke activiteit te worden bestempeld om effect te sorteren.
Technische capaciteit is een ontastbaar gegeven dat wel indirect kan worden waargenomen, bijv.
via het feit dat projecten in de loop der tijd beter worden voorbereid, wat duidelijk blijkt uit bijv. het
afgenomen percentage onderbroken projecten.
27. De snelheid waarmee vooruitgang wordt geboekt in de capaciteit van lidstaten om
hoogwaardige projecten op te zetten en uit te voeren, loopt in de praktijk sterk uiteen. Tegelijkertijd
hebben de overheden in begunstigde landen gewerkt aan hun nationale vermogen om EU-middelen
efficiënt te gebruiken en bijgevolg minder te verzoeken om Jaspers-ondersteuning. In de praktijk is
Jaspers in de tijd beperkt door de lengte van de PP. Of Jaspers ook in een nieuwe PP zal gelden is
afhankelijk van een besluit van de Commissie en de EIB, gebaseerd op hun inschatting van de
behoefte aan verdere steun en op de vraag van de lidstaten.
28. De rol van de Commissie en de EIB is duidelijk omschreven in de jaarlijkse
bijdrageovereenkomsten
gedurende
de
periode
2007-2013
en
in
de
kaderpartnerschapsovereenkomst en jaarlijkse specifieke subsidieovereenkomsten gedurende 2014-2020.
De lidstaten zijn de klanten van het advies van Jaspers. Ze nemen ook deel aan de jaarlijkse
stakeholdersvergadering van Jaspers.
In 2014-2020 zijn de lidstaten de klanten van Jaspers voor advisering en onafhankelijke
kwaliteitsevaluatie (IQR), terwijl de Commissie de klant is voor beoordeling na indiening (PSA).
Dit is voor alle betrokkenen duidelijk.
29. Zie het antwoord van de Commissie en de EIB op punt 28. De formele regelingen tussen de
Commissiediensten en de EIB zoals die in het antwoord op het genoemde punt zijn aangegeven,
worden op jaarlijkse basis ondertekend.
De werkregelingen bevatten ook de beginselen die de interactie tussen Jaspers en de begunstigde
reguleren. Er zijn projectfiches waarin duidelijk staat vermeld waarvoor Jaspers bij iedere opdracht
zal zorgen.
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De monitoring van resultaten in het geval van niet-grote projecten is een kwestie die losstaat van de
werkregelingen en de gehanteerde methode. Bij ontstentenis van een financieringsaanvraag en een
goedkeuringsprocedure op Commissieniveau is het lastiger om de vooruitgang bij niet-grote
projecten duidelijk te monitoren en moet dit op een minder formele wijze worden aangepakt.
De goedkeuring van niet-grote projecten in het kader van het cohesiebeleid valt duidelijk onder de
verantwoordelijkheid van de lidstaten.
30. De bedoeling was uitdrukkelijk om de werkregelingen gemeenschappelijk te laten gelden voor
alle lidstaten, waarbij consistentie en snelheid belangrijke overwegingen waren. Daar waar lidstaten
sterke bezwaren hadden, zijn kleine veranderingen afgesproken, maar de bedoeling was om zo dicht
mogelijk bij een operationele standaardprocedure te blijven. Hoe langer en gedetailleerder het
document, hoe meer mogelijkheden voor uiteenlopende zienswijzen en voor verzoeken om speciale
regelingen.
De werkregelingen vormen geen wettelijke vereiste, maar een instrument om de dialoog met de
lidstaten te faciliteren, vooral in een context met veranderende gesprekspartners. Belangrijkste doel
ervan is om aan te geven welke rechten en plichten beide zijden hebben.
Het is mogelijk dat er met het oog op de aanpassing aan de specifieke context in het land
verschillende praktijken zijn ontstaan, maar ze zijn in allemaal in overeenstemming met de
werkregelingen en met het mandaat van Jaspers. Zoals eerder opgemerkt berust het initiatief om
Jaspers in te schakelen nog steeds bij de lidstaten (en Jaspers kan na raadpleging van DG Regio
besluiten om de opdracht al dan niet te aanvaarden).
31. Er was geen reden waarom Jaspers afspraken over operationele vraagstukken met de Commissie
in de periode 2007-2013 moest formaliseren, omdat ze voor de lidstaten in eerste instantie werkten,
maar voor 2014-2020 zullen de partijen de onderdelen van de PSA's in het eerste kwartaal van 2018
formaliseren.
Jaspers heeft in 2006 een formulier ontwikkeld voor een verslag over de output ervan, al is het wel
zo dat het pas later werk heeft gemaakt van de "nota inzake de voltooiing van een actie" (ACN –
Action Completion Note). De ACN is duidelijk gebaseerd op het aanvraagformulier voor grote
projecten, zoals uit een vergelijking van beide documenten zal blijken.
In de eerste stadia waren sommige lidstaten terughoudend om de voltooiingsnota aan de Commissie
te doen toekomen. Jaspers moedigde hen aan om dit te doen, zodat de Commissie op de hoogte van
het Jaspers-advies zou zijn en de inbreng van Jaspers de Commissie zou helpen om tot een beter
onderbouwde conclusie te komen. Dat dit de standaardpraktijk moest worden werd uiteindelijk door
alle lidstaten overeengekomen, wat naar onze mening het gevolg is van de vertrouwensrelatie die
tussen Jaspers en de nationale overheden is ontstaan na de ervaring die met de Jaspers-bijstand is
opgedaan.
De ACN is een instrument om de opdracht met de begunstigde formeel af te sluiten. De vorm ervan
wordt door Jaspers op gezette tijden in het licht van de ervaringen aangepast om dit instrument zo
nuttig mogelijk te maken.
32. De Commissie en de EIB zijn stakeholders en partners van de Jaspers-eenheid, maar zijn in de
ACN niet haar klant.
33. Het Jaspers-advies wordt onafhankelijk van de EIB-lening verstrekt (volgens de conceptnota
van 2005 zijn EIB en EBWO niet verplicht om geld aan lidstaten te lenen en zijn lidstaten niet
verplicht om van EIB of EBWO te lenen).
Van EIB, EBWO en andere potentiële kredietverstrekkers kan worden gezegd dat ze indirect van de
resultaten van Jaspers profiteren.
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34. Bij het opzetten van projecten wordt het meeste werk door lidstaten verricht met behulp van
consultants, bijv. het opstellen van essentiële projectdocumenten zoals de haalbaarheidsstudie en de
milieu-effectbeoordeling. Jaspers heeft tot taak om de vervaardiging van deze documenten aan te
sturen of te becommentariëren. Jaspers concurreert bij de uitoefening van dit werk niet met externe
consultants. Jaspers en consultants hebben verschillende maar complementaire rollen.
Per 2015 had Jaspers ongeveer 830 projectopdrachten voltooid, en bij minder dan 1 % daarvan
werden consultants ingehuurd die rechtstreeks bijdroegen aan onderdelen van de definitieve
projectdocumenten.
36. De inschakeling van aanvullende consultants betrof specifieke en beperkte gevallen waarin de
ACN van Jaspers niet kon worden gebruikt voor de besluitvorming en waarin ordonnateurs een
second opinion over het project noodzakelijk achtten (dit is alleen gebeurd in de
programmeringsperiode 2007-2013).
Voor de periode 2014-2020 heeft de Commissie besloten uitsluitend Jaspers te gebruiken voor de
beoordeling van alle grote projecten (behalve projecten waarvoor krachtens artikel 103 van de GBverordening een gefaseerde uitvoering geldt), mede dankzij de oprichting van de IQR-afdeling van
Jaspers die voor een bijkomende kwaliteitstoetsing zorgt.
37. De prioriteiten van de lidstaten vloeien voort uit beleid (bijv. de trans-Europese netwerken),
wetgeving (bijv. milieuwetgeving, zoals de afvalwaterrichtlijn) of prioriteiten (bijv.
maximumaandeel van bepaalde sectoren in financiering) en worden ten uitvoer gelegd via
overeengekomen regels en procedures. Jaspers komt tegemoet aan de behoeften aan technische
bijstand binnen het gegeven beleidskader.
38. Strategieën zijn door de invoering van doorlopende actieplannen niet veranderd.
Het concept van deze zgn. voortschrijdende actieplannen is ingevoerd om te reageren op van de
lidstaten afkomstige verzoeken die op min of meer ongecoördineerde wijze zijn binnengekomen,
met name aan het eind van de programmeringsperiode 2007-2013. Actieplannen van Jaspers zijn
het resultaat van uitvoerige discussies met de lidstaat die plaatsvinden voordat opdrachten
geaccepteerd worden, waardoor tegen de tijd dat verzoeken formeel worden ingediend, het
acceptatiepercentage ca. 98 % is.
Actieplannen worden aan de Commissie meegedeeld.
39. Opdrachten kunnen om tal van redenen worden geannuleerd: projecten kunnen door Jaspers als
een slechte investering worden beschouwd en daarom afgeblazen worden, projecten kunnen in
omvang zijn gereduceerd waardoor ze niet-grote projecten zijn geworden, grote projecten kunnen
door wisselkoerswijzigingen in niet-grote projecten zijn veranderd, en lidstaten kunnen projecten
om interne redenen hebben ingetrokken.
Het annuleren van opdrachten moet niet als louter negatief worden gezien. Soms kunnen deze
"drop-outs" namelijk duiden op de meerwaarde van Jaspers, doordat investeringen worden verlaagd
of doordat er wordt afgezien van bepaalde investeringen die wellicht niet de beste manier zijn om
schaarse overheidsmiddelen te besteden.
41. Gefaseerd werk is van nature beperkt in de tijd en gekoppeld aan de cyclus van de
programmeringsperiode.
42. Horizontale opdrachten voor Jaspers bestonden er van meet af aan, zoals uit de actieplannen
voor 2007 blijkt. Het aandeel horizontale opdrachten is door de jaren heen stabiel gebleven.
43. Alle partners van Jaspers hebben het grootst mogelijke belang aan de resultaten van de
tussentijdse evaluatie van Jaspers gehecht, en er zijn maar weinig evaluaties met een soortgelijk
follow-upaandeel in hun aanbevelingen.
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De Aecom-studie1 is over het algemeen positief over de impact van Jaspers.
44. De Commissie (DG Regio) heeft de redenen voor het gebruik van Jaspers als
beoordelingsorgaan toegelicht in een brief die de directeur-generaal van DG Regio in maart 2014
aan alle lidstaten (met grote projecten) heeft gestuurd.
De IQR-functie is in de GB-verordening omschreven aan de hand van de ervaringen van de
lidstaten met Jaspers, en daarom werd het overbodig geacht om Jaspers te screenen overeenkomstig
criteria die zijn vastgelegd in de Gedelegeerde Verordening nr. 480/2014 van de Commissie,
gebaseerd op de bevoegdheden en kenmerken van Jaspers.
Gezamenlijk antwoord op de punten 45, 46 en 47:
IQR's worden ook geproduceerd voor projecten waarbij de adviesdiensten van Jaspers niet zijn
betrokken.
Het ontwerp-handboek voor IQR-procedures uit begin 2014 is nooit goedgekeurd en is momenteel
niet van toepassing. De IQR-afdeling van Jaspers en de adviserende afdelingen zijn functioneel
daadwerkelijk van elkaar gescheiden, want de teams bevinden zich op verschillende locaties en
rapporteren aan verschillende lijnmanagers. Met het oog op een efficiënt gebruik van hulpbronnen
kunnen deskundigen van Jaspers die niet in een adviserende hoedanigheid gewerkt hebben aan een
groot project, in principe meedoen aan beoordelingen voor de IQR-afdeling. Jaspers heeft een
aanpak voor kwaliteitsmanagement ontwikkeld die gecodificeerd is in een kwaliteitshandboek,
procedure-overzichten en een duidelijke rolverdeling tussen advies- en beoordelingsactiviteiten. Het
kwaliteitshandboek is opgesteld in het kader van een door het stuurcomité goedgekeurde
kwaliteitsbenadering en zal extern worden gevalideerd door de Europese Stichting voor
kwaliteitsbeheer.
Een nieuw kwaliteitshandboek van Jaspers zal in december 2017 door het stuurcomité worden
goedgekeurd. De IAS is in kennis gesteld van ontwerpversies van de procedure-overzichten voor de
IQR- en PSA-werkzaamheden die ten grondslag liggen aan de desbetreffende procedures in dit
nieuwe kwaliteitshandboek.
47. DG Regio heeft de IAS-aanbevelingen overgenomen en heeft een actieplan opgesteld om
hiervan werk te maken.
48. IQR- en adviesrapporten worden bij Jaspers door verschillende teams opgesteld, waarbij de
definitieve documenten bovendien worden ondertekend op directeursniveau. In zowel de publieke
als de particuliere sector is het gebruikelijk dat operationele eenheden en audit- en
kwaliteitscontrole-eenheden rapporteren aan hetzelfde hoofd van de organisatie (zoals bijv. in het
systeem dat in een aantal lidstaten bestaat met betrekking tot certificerings- en beheersautoriteiten
die onder dezelfde minister vallen). Er is geen reden om aan te nemen dat dit afbreuk zou doen aan
de onafhankelijkheid van de audit- of kwaliteitscontrolefunctie.

1

JASPERS Evaluation report, december

2012 (http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/eval2007/jaspers_evaluation/final_report_131212.pdf)
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Er zijn tot dusverre geen bewijzen gevonden voor compromissen in de adviezen die het IQR-team
heeft uitgebracht. De Commissie en de EIB zullen echter nadenken over het nemen van aanvullende
maatregelen om beter te doen inzien dat de onafhankelijkheid in gevaar kan komen.
49. De Raad en het Europees Parlement (EP) hebben de IQR als wetgevers in het leven geroepen
met het uitdrukkelijke doel om een alternatief te bieden voor de beoordeling van grote projecten
door de Commissie. In december 2017 zal het stuurcomité een nieuw kwaliteitshandboek voor
Jaspers goedkeuren.
50. De Commissie houdt zich aan de wettelijke bepalingen van de GB-verordening die in de IQRfunctie voorzien. De wetgevers hebben het begrip "significant gebrek" niet gedefinieerd. Om dat
begrip op uniforme wijze toe te passen heeft DG Regio in zijn interne procedures, die door de
leiding ervan zijn goedgekeurd, vier hoofdgevallen omschreven waarin significante gebreken
kunnen worden aangeduid en een negatief Commissiebesluit kan worden voorgesteld.
51. De lidstaten kunnen ervoor kiezen om al dan niet gebruik te maken van IQR's. De IQRwerkregelingen zijn op dit moment (oktober 2017) met 14 lidstaten ondertekend, waaronder
Roemenië, Tsjechië en Italië. Het is een vereiste van Jaspers dat werkregelingen worden
ondertekend voordat een IQR voor een project wordt aangevat.
52. De verwachtingen van Jaspers zijn gebaseerd op door de lidstaten verstrekte informatie over de
data waarop de indiening van voorstellen voor grote projecten wordt verwacht, zoals vermeld in de
operationele programma's (OP’s).
De Commissie is van mening dat het aantal grote projecten niet optimistisch is ingeschat, maar dat
de tijdschema's voor de indiening inderdaad wel te optimistisch waren. In september 2017 heeft DG
Regio de data voor grote projecten bekendgemaakt op het opendataplatform om de lidstaten te
wijzen op de noodzaak van kwalitatief goede informatie over grote projecten.
Het gebruik van de IQR-functie wordt belemmerd doordat er verschillende regels voor het
certificeren van uitgaven bestaan, een kwestie die zal worden aangepakt bij de herziening van de
GB-verordening waarover momenteel in de Raad en het EP wordt gediscussieerd. Dit zou moeten
leiden tot meer belangstelling van de lidstaten om de IQR te gebruiken.
De IQR-afdeling van Jaspers heeft tot taak om niet alleen IQR-, maar ook PSA-rapporten te
produceren.
53. De PSA-procedure was bedoeld om ervoor te zorgen dat er in geval van rechtstreeks bij de
Commissie ingediende aanvragen gebruik werd gemaakt van een zo dicht mogelijk bij de IQR
aanleunende beoordelingsmethode, geleid door de IQR-afdeling in Brussel. Hierdoor is een gelijk
speelveld voor de beoordeling van aanvragen gewaarborgd.
De werkregelingen voor de PSA, zelfs waar het gaat om de te hanteren deadlines, zijn beschreven in
de nota over grote projectgerelateerde procedures waarvan de leiding van DG Regio op 22 juni
2015 in kennis is gesteld.
Dat neemt niet weg dat de Commissie en de EIB wezenlijke elementen van de samenwerking met
Jaspers betreffende PSA zal formaliseren, zoals het Hof heeft gevraagd.
58. Normaliter worden projecten voorbereid door consultants die door beheersautoriteiten worden
ingehuurd. Jaspers vervangt deze consultants niet, maar assisteert met methodologisch advies en
helpt beheersautoriteiten bij hun supervisie.
59. De documentatie die door de begunstigde zelf of met behulp van externe consultants wordt
geproduceerd, wordt door de Jaspers-eenheid tegen het licht gehouden. De timing van de
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adviesverlening door de Jaspers-eenheid hangt dan ook in veel gevallen af van de bestuurlijke
capaciteit van de begunstigden en lokale consultants.
60. De duur van opdrachten waarbij de inschakeling in een later stadium plaatsvindt, is onzeker. Ze
duren kort als de projectdocumenten de vereiste kwaliteit hebben, maar vaak tamelijk lang omdat
het kan gebeuren dat bepaalde aspecten vanaf het begin moeten worden onderzocht (bijv. de
analyse van de opties). Wat goedkeuringstijd betreft zou er niet veel verschil moeten zijn, want na
de steunverlening door de Jaspers-eenheid worden projecten ingediend met vergelijkbare
kwaliteitsnormen.
Kenmerkend voor de bijstand door de Jaspers-eenheid is ook dat de nadruk lag op complexe
projecten waarbij de lidstaten het moeilijk hadden om voor adequate documentatie te zorgen.
Gezien de complexiteit van projecten was het voor Jaspers lastig om vlotte oplossingen te vinden,
en sommige restrisico's moeten nog worden aangepakt.
63. De redenen voor onderbreking zijn in veel gevallen al aan de orde gekomen in het ACN-rapport.
Het wegwerken van tekortkomingen op het gebied van documentatie was voor de Jaspers-eenheid
erg moeilijk waar het gaat om procedures en documentatie die verband houden met milieueffectbeoordelingen, met name voor de wegensector.
64. In de periode 2014-2020 is de situatie aanzienlijk verbeterd; thans is de gemiddelde termijn voor
de goedkeuring van in 2017 ontvangen projecten afgenomen naar 84 kalenderdagen. Dit is het
gevolg van verscheidene factoren, zoals Jaspers' strategische koerswijziging, een beter rechtskader
en reorganisatie van het beoordelingssysteem van de Commissie.
68. De bijstand door Jaspers is van invloed geweest op de geplande kosten van circa twee derde van
de grote projecten die door de ERK zijn gecontroleerd (de Commissie raamt deze besparingen op
175 miljoen euro). Het betreft hier een steekproef van 3 % van het aantal door Jaspers uitgevoerde
opdrachten.
69. De Jaspers-eenheid krijgt vaak te maken met onrealistisch korte projectuitvoeringstermijnen. Er
zijn heel weinig mogelijkheden om de uitvoering te bespoedigen.
72. De goedkeuring van niet-grote projecten in het kader van het cohesiebeleid valt duidelijk onder
de verantwoordelijkheid van de lidstaten.
75. Wat de periode 2007-2013 betreft heeft de Commissie na het begin van de economische en
financiële crisis in 2008 besloten om de lidstaten toe te staan uitgaven te certificeren en
terugbetaling te vragen zonder indiening van aanvragen voor grote projecten, waarmee het verband
tussen de goedkeurings- en de certificeringsprocedure werd verbroken.
76. Vertragingen kunnen zich voordoen om redenen die totaal niets te maken hebben met de
inbreng van Jaspers. Heel dikwijls worden ze veroorzaakt door aanbestedingskwesties.
77. Door de certificeringsregels voor grote projecten in het kader van de periode 2014-2020 zal
Jaspers een impact kunnen hebben op het absorptietempo, want projectkosten kunnen pas
gedeclareerd worden nadat aanvragen voor grote projecten bij de Commissie zijn ingediend.
79. Er zijn duidelijke voorbeelden waaruit blijkt dat de bestuurlijke capaciteit van lidstaten en hun
instellingen is verbeterd, bijv. waar het gaat om nationale wegen in Polen, waar het Nationale
Wegenagentschap volledig in staat is om hoogwaardige, volwassen projecten op te zetten.
Investeren in bestuurlijke capaciteit is een langetermijnproces dat investeringen in structuren,
personeel en systemen/instrumenten vereist en waarbij het er ook op aankomt hoe het land in
kwestie wordt bestuurd.
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Jaspers is belangrijk om lidstaten te helpen hun bestuurlijke capaciteit inzake (grote) projecten op te
voeren, maar is in dit proces niet de enige bepalende factor.
80. De ondersteuning door Jaspers was in eerste instantie vraaggestuurd, naargelang de behoeften
van afzonderlijke lidstaten. Op basis daarvan werden er maatregelen betreffende de bestuurlijke
capaciteit ontwikkeld. Jaspers was bovendien niet de enige bron van steun. Lidstaten werden ook
aangemoedigd om proactief gebruik te maken van de in hun programma's ingebouwde technische
bijstand die bedoeld was voor bijv. het opleiden van hun personeel en het inhuren van externe
expertise.
81. Vanaf het begin van de werkzaamheden vond er capaciteitsopbouw plaats via "al doende leren"
en horizontale nota’s. Netwerkvorming en kennisdeling vonden al plaats tijdens bijv. de
stakeholdersvergadering.
84. Jaspers is maar één van de factoren die dit proces bepalen en zou niet als enige verantwoordelijk
moeten worden gehouden voor een gebrek aan (directe) strategische impact. Tal van andere
factoren, waarvan vele op lidstaatniveau, kunnen ook een rol spelen.
85. De strategie voor technische bijstand is op de eerste plaats het document waarin de toewijzing
van begrotingsmiddelen voor individuele acties wordt bepaald (rekening houdend met synergieën
en het vermijden van overlappingen). Dit document is niet bedoeld om een beschrijving te geven
van alle (formele en informele) coördinatiemechanismen die er tussen verschillende initiatieven zijn
opgezet.
Hoewel er niet wordt verwezen naar enige coördinatie tussen de speciale activiteiten voor
capaciteitsopbouw die rechtstreeks door de Commissie werden uitgevoerd en die van de Jasperseenheid, heeft er regelmatig coördinatie plaatsgevonden en is het gevaar van overlapping
voorkomen.
87. Jaspers heeft in de programmeringsperiode 2007-2013 ongeveer 500 goedgekeurde grote
projecten gesteund. Wat de programmeringsperiode 2014-2020 betreft wordt het aantal door Jaspers
ondersteunde en/of geëvalueerde projecten geraamd op ruim 600, waarbij nog komt dat is
afgesproken om de steun voor niet-grote projecten en voor capaciteitsopbouw op te voeren en
Jaspers waar mogelijk eerder bij projecten te betrekken. Deze schatting is als basis gebruikt voor de
uitbreiding van het aantal personeelsleden. De aanwerving heeft geleidelijk plaatsgevonden om het
personeelsbestand af te stemmen op de werklast. Kijkt men naar de periodes 2007-2009 en 20142016 waar het gaat om het personeelsbestand in voltijdequivalenten (fte's) voor het EU-mandaat
van Jaspers, dan moet worden vastgesteld dat het gemiddelde aantal lopende en afgeronde
opdrachten per medewerker vrijwel gelijk is gebleven.
88. De data voor het indienen van grote projecten zijn opgenomen in de operationele programma's
2014-2020 die gebaseerd zijn op de voorstellen van de lidstaten.
De lidstaten hebben het prerogatief en de verantwoordelijkheid om grote projecten voor te stellen,
en na te gaan hoe het staat met de voorbereiding van elk project.
89. Per oktober 2017 waren er 624 grote projecten opgenomen in de OP's 2014-2020.
90. Om voor een optimale meerwaarde te zorgen moet Jaspers zo vroeg mogelijk bij het opzetten
van projecten worden betrokken. De informatie over indieningsdata is daarom niet relevant voor de
schatting van een adequaat personeelsbestand van Jaspers. Jaspers werkt momenteel aan ruim 350
geplande grote projecten die in de komende jaren zullen worden ingediend.
De verhouding tussen de totale hoeveelheid afgeronde opdrachten (advisering, IQR, PSA en
horizontale opdrachten) en de fte's in de periode 2014-2016 is vergelijkbaar met die in de
voorgaande programmeringsperiode (2007-2009) en is per november 2017 toegenomen.
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92. De nationale autoriteiten zouden er meer voor moeten ijveren om te monitoren welke impact
Jaspers op projecten en instellingen heeft in relatie tot de bestuurlijke capaciteit. De Commissie zal
dit aspect meenemen bij de tussentijdse evaluatie van Jaspers.
93. De tijd die eroverheen gaat voordat de Commissie een project goedkeurt, kan als maatstaf
dienen voor de projectkwaliteit, aangezien ervan wordt uitgegaan dat projecten die beter opgezet en
gepresenteerd zijn, sneller worden goedgekeurd.
De resultaten van IQR- en PSA-projecten worden gemonitord en zijn sinds september 2016
openbaar toegankelijk via de Jaspers-website (statistical report and dashboard). Deze informatie
wordt ieder kwartaal bijgewerkt.
96. Alle relevante aanbevelingen uit evaluaties zijn opgevolgd, binnen de grenzen van de
bestuurlijke en wettelijke omgeving.
De Commissie zal in het eerste kwartaal van 2018 beginnen met een tussentijdse evaluatie van
Jaspers, waarbij het algemene presteren van Jaspers tegen het licht zal worden gehouden en de
aandacht ook zal uitgaan naar de perspectieven voor de periode na 2020.
98. De nationale autoriteiten zouden er meer voor moeten ijveren om de impact van Jaspers te
evalueren; de Commissie heeft een uitvoerige evaluatiecultuur in het cohesiebeleid altijd
aangemoedigd en gestimuleerd.
101. Er waren verscheidene andere communicatiekanalen voor feedback van functionarissen over
Jaspers. Met name is er sinds 2008 een "desk officers"-groep voor grote projecten operationeel, en
kwesties i.v.m. Jaspers werden vaak besproken en vervolgens aan Jaspers meegedeeld tijdens
stuurcomité- of andere Jaspers-vergaderingen.
104. Er bestond geen Commissievereiste voor de Jaspers-eenheid om aan te geven hoe haar
adviezen bij de uitvoering van ondersteunde grote of niet-grote projecten werden gebruikt, en het
monitoren van de daadwerkelijke uitvoering van ondersteunde projecten staat niet in haar
taakomschrijving.
Monitoring van de uitvoering en sluiting van de operationele programma's behoort tot de
prerogatieven van de Commissiediensten. Jaspers werd op de hoogte gesteld van
uitvoeringsproblemen als dat nodig werd geacht, met name via verzoeken van de lidstaten om hen
te assisteren bij het faseren van projecten tussen de programmeringsperiodes.
105. De in dit punt gemaakte opmerking komt erop neer dat dankzij Jaspers is voorkomen dat
slechte investeringen werden doorgezet; de waarde hiervan kan worden vastgesteld als
opportuniteitskosten (of besparingen).
108. Het feit dat opdrachten werden geannuleerd kan worden opgevat als een bewijs dat Jaspers een
meerwaarde heeft bij het doorlichten van slecht opgezette projecten waarvan de kwaliteit niet kon
worden verbeterd.
109. Er is een apart systeem, dat verschilt van het systeem waarnaar de ERK verwijst, voor het
registreren van de aan de diverse opdrachten bestede tijd voor factureringsdoeleinden, dat bij de
EIB wordt gebruikt. Uitvoeringspercentages worden in dit systeem aan het eind van elke maand
gecheckt.
Eind 2016 is het personeel van Jaspers begonnen om in dit systeem niet alleen te registreren hoeveel
tijd, maar ook welke specifieke middelen aan iedere opdracht worden besteed.
Dit ligt ten grondslag aan de externe controle van de Jaspers-uitgaven, waar de controletaak erop
neerkomt te verifiëren dat alleen subsidiabele kosten zijn opgegeven. Dit is het systeem dat gebruikt
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wordt om bij de Commissie uitgaven op te geven. De controleurs hebben ter zake geen gebreken
gerapporteerd.
De contractuele betrekkingen tussen de Commissie en de EIB zijn op subsidieovereenkomsten
gebaseerd en de subsidiabele personeelskosten zijn gebaseerd op het aantal en het soort
ingeschakelde deskundigen, van wie de kosten bepaald worden door de in 2014 afgesproken FAFAtarieven.
110. De Commissie en de EIB merken op dat het document waarnaar de ERK verwijst geen
evaluatie van de doelmatigheid van Jaspers was, maar een beoordeling van de rol van de EIB in het
Jaspers-initiatief. De in het rapport vermelde steekproef uit de opdrachten komt grotendeels uit de
zeer vroege fase van de activiteiten van Jaspers en zegt weinig over Jaspers in 2014-2020.
Algemene conclusie van het rapport is echter dat Jaspers een positieve impact had en dat de EIB
steun zou moeten blijven verlenen.
Wat doelmatigheid betreft zegt het rapport dat de gevallen waarin Jaspers de vorm van de
onderliggende projecten kon beïnvloeden, resulteerden in economische baten die waarschijnlijk
veel groter zijn dan de kosten van het initiatief zelf.
112. Het stuurcomité houdt de doelmatigheid van Jaspers in de gaten waar het gaat om afgeronde
opdrachten en goedkeuring van door Jaspers ondersteunde projecten.
De aard van de opdrachten is veranderd omdat het dienstenpakket van Jaspers is uitgebreid. De
Jaspers-eenheid heeft bijv. geadviseerd over een aantal ex-antevoorwaarden (zoals bij
masterplannen voor vervoer in zeven lidstaten), en dan was de werklast voor Jaspers aanzienlijk
hoger dan in gevallen waarin één enkel project voor een waterzuiveringsinstallatie moest worden
beoordeeld.
113. De uitgaven van Jaspers lagen vele jaren een stuk onder de potentiële bedragen die hadden
kunnen worden uitgegeven. Er zijn voor het uitbrengen van beoordelingsrapporten nu deadlines die
in de vorige programmeringsperiode niet bestonden en daarom moet de nodige aandacht uitgaan
naar de kwestie van het vooraf beschikbaar stellen van capaciteit om aan toekomstige behoeften te
kunnen voldoen.
De Aecom-studie bevat de volgende bevindingen over de kosten van Jaspers:
"Jaspers heeft een team van hoogopgeleide medewerkers in dienst […]. Wanneer men een
vergelijking maakt met andere organen en agentschappen lijken de kosten van de Jaspers-eenheid
redelijk, gezien de aard van de taken die ze verricht en het personeel dat nodig is om dit werk uit te
voeren."
114. De bijdragen die de EIB aan Jaspers heeft geleverd waren bijdragen in natura, in de vorm van
personeel dat bij de Jaspers-eenheid werd gedetacheerd, waarbij het meestal ging om managers- en
hogere posities. Met het oog op subsidieovereenkomsten werd aan deze bijdragen in natura een
geldwaarde gegeven. Er waren geen cashtransacties die met deze bijdragen in natura
overeenkwamen. De door de Commissie verrichte betalingen waren voor personeel dat de
Commissie had toegezegd te financieren. De geraamde kosten van door de EIB gefinancierde
personeelsleden waren voor dit bedrag niet relevant.
115. Commissie en EIB zijn in de FAFA overeengekomen om standaardkosten per eenheid vast te
stellen waar het gaat om kosten van personeel en dienstreizen voor diensten die de EIB aan de
Commissie levert. Jaspers begon dit cofinancieringssysteem op basis van de afgesproken
eenheidskosten te gebruiken in plaats van het parallelle financieringssysteem dat tot 2013 werd
gebruikt. De nieuwe en de oude methode zijn niet op dezelfde boekhoudkundige concepten
gebaseerd. De personeelskosten worden op een andere manier berekend, maar als gevolg daarvan
zijn ook de steunpercentages aangepast, zodat beide partijen grofweg dezelfde bedragen als
11

voorheen bijdragen. Onder het nieuwe systeem zijn de nominale tarieven voor de kostenraming ook
veranderd, rekening houdend met een overkoepelende overeenkomst (FAFA) die tussen de
Commissie en de EIB is getekend en die alle gezamenlijke initiatieven bestrijkt.
116. De ERK ontvangt sinds 2006 de gecontroleerde jaarrekeningen van Jaspers. Overeenkomstig
de methode die in de jaarlijkse bijdrageovereenkomsten en in de FAFA is afgesproken
vertegenwoordigen de personeelskosten van Jaspers in deze verklaringen een standaardprijs die de
Commissie is overeengekomen te betalen voor diensten die door de EIB worden verleend.
CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
118. Er waren duidelijke doelstellingen voor zowel het tijdschema (sneller projecten op weg helpen
naar een positief besluit betreffende de verlening van EU-investeringsmiddelen dan anders was
gebeurd) als de verbetering van de kwaliteit.
Ontwikkelingen inzake Jaspers zouden binnen hun bredere context moeten worden gezien. Jaspers
ging eind 2006 van start. Vanaf najaar 2008 nam de economische en financiële crisis toe, wat zou
resulteren in bepaalde besluiten die van invloed zouden zijn op de werking van Jaspers, zoals een
uitbreiding van het personeel van Jaspers, wijzigingen in certificeringsregels, enz. Jaspers reageerde
flexibel en pragmatisch op de veranderende omstandigheden.
Aanvankelijke tekortkomingen werden later via afspraken van het stuurcomité aangepakt
naargelang van de reactie die door de lidstaten is ontvangen en de desbetreffende beoordeling van
het verzoek. Inderdaad was Jaspers oorspronkelijk opgezet als een initiatief voor de
programmeringsperiode 2007-2013, maar in het licht van de ontwikkelingen in die periode en aan
de hand van een inschatting van de behoeften is de looptijd ervan verlengd tot en met de
programmeringsperiode 2014-2020.
119. Met de lidstaten zijn geformaliseerde werkregelingen vastgesteld voor grote en niet-grote
projecten waar zij de klant zijn (advisering en IQR). Er bestaan alomvattende contractuele
overeenkomsten tussen Jaspers en de Commissie. Alle Jaspers-opdrachten in een land – grote
projecten, niet-grote projecten en horizontale of strategische opdrachten – worden in jaarlijkse of
"voortschrijdende" actieplannen opgenomen en met de begunstigde overeengekomen.
In hoogst uitzonderlijke gevallen heeft Jaspers steun verleend voor consultancy-achtig werk
(pilotacties die nagevolgd zouden kunnen worden, gebrek aan capaciteit bij nationale autoriteiten of
bij Jaspers om de noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren, enz.).
120. De prioriteiten zijn gebaseerd op de EU-cohesiebeleidsprioriteiten die tussen de lidstaten en de
EU-instellingen zijn afgesproken en waaraan vervolgens in de praktijk invulling wordt gegeven in
de overeengekomen operationele programma’s. De Jaspers-eenheid stelt niet onafhankelijk
prioriteiten vast.
121. Gedurende korte tijd is om pragmatische redenen gebruik gemaakt van fasering van de
middelen van Jaspers om ervoor te zorgen dat EU-middelen aan het eind van een
programmeringsperiode en het begin van een nieuwe volledig werden gebruikt. Gefaseerd werk is
van nature beperkt in de tijd en komt de absorptie ten goede.
In ca. 2 % van de opdrachten van Jaspers gaat het om de uitvoering van projecten.
122. Strategieën zijn door de invoering van voortschrijdende actieplannen niet veranderd.
Aanbeveling 1
Jaspers is een partnerschapsverband tussen de Commissie en de EIB, die er allebei aan bijdragen en
die het samen beheren via het stuurcomité.
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(a) De Commissie neemt de aanbeveling over en onderstreept dat de EIB als zijnde de andere
Jaspers-partner erbij betrokken moet worden om ze met succes ten uitvoer te leggen.
(b) De Commissie neemt de aanbeveling over.
(c) De Commissie neemt de aanbeveling over en onderstreept dat de EIB als zijnde de andere
Jaspers-partner erbij betrokken moet worden om ze met succes ten uitvoer te leggen.
(d) De Commissie neemt de aanbeveling over en onderstreept dat de EIB als zijnde de andere
Jaspers-partner erbij betrokken moet worden om ze met succes ten uitvoer te leggen.
(e) De Commissie neemt de aanbeveling gedeeltelijk over en onderstreept dat de EIB als zijnde de
andere Jaspers-partner erbij betrokken moet worden om ze met succes ten uitvoer te leggen.
Daar waar nodig bestaan er passende werkregelingen, maar er wordt aanvaard dat een meer
geformaliseerde regeling nodig kan zijn wat bijv. de PSA betreft.
123. De IQR is door de Raad en het Europees Parlement in het leven geroepen om een alternatief te
bieden voor de beoordeling van grote projecten door de Commissie. De IQR wordt aangevraagd
door een lidstaat en gericht tot de lidstaat, zoals bepaald door de wetgeving.
In het kader van een overkoepelende kwaliteitsbeheersaanpak die door de Europese Stichting voor
kwaliteitsbeheer in november 2017 is goedgekeurd, is een kwaliteitshandboek opgesteld waarin
expliciet vanuit het oogpunt van kwaliteitsbeheer wordt ingegaan op kwesties rond
onafhankelijkheid en consistentie. In december 2017 zal het Jaspers-stuurcomité het nieuwe
kwaliteitshandboek goedkeuren.
124. De lidstaten kunnen ervoor kiezen om al dan niet gebruik te maken van de IQR. Het is een
vereiste van Jaspers dat werkregelingen worden ondertekend voordat een IQR voor een project
wordt aangevat.
Aanbeveling 2
(a) De Commissie neemt de aanbeveling over en onderstreept dat de EIB als zijnde de andere
Jaspers-partner erbij betrokken moet worden om ze met succes ten uitvoer te leggen.
Voor de huidige periode zullen er maatregelen worden genomen om het risico op een gebrek aan
onpartijdigheid te beperken wanneer de Jaspers-eenheid IQR's uitvoert om projecten te beoordelen
die advies van Jaspers hebben ontvangen.
De Commissie kan in dit stadium geen specifieke toezeggingen doen m.b.t. wetgevingsvoorstellen
voor de periode na 2020, maar ze neemt de aanbeveling in de kern over en zal de toekomst van de
IQR-functie in ogenschouw nemen.
(b) De Commissie neemt de aanbeveling gedeeltelijk over en onderstreept dat de EIB als zijnde de
andere Jaspers-partner erbij betrokken moet worden om ze met succes ten uitvoer te leggen.
De Commissie zal de toegangsrechten tot de IQR van Jaspers verduidelijken in de contractuele
overeenkomsten tussen de Commissie, de EIB en de lidstaten.
126. Jaspers kon niet op alle projecten dezelfde brede en verstrekkende impact hebben, aangezien
deze afhangt van de vraag in welk stadium van het project Jaspers om bijstand is verzocht, en van
de kwaliteit die het project had op het moment waarop Jaspers werd ingeschakeld. Niettemin: in de
steekproef van de ERK was de impact van het Jaspers-advies op de projecten matig (45 %) of
significant (20 %) wanneer ten minste één parameter m.b.t. kwaliteit in aanmerking wordt
genomen. De steekproef m.b.t. projecten in vier landen toont aan dat de kosten aanzienlijk zijn
verminderd als gevolg van de inbreng van Jaspers. Projecten die naar aanleiding van het Jaspersadvies zijn ingetrokken, moeten ook als winst worden aangemerkt omdat een ondoelmatig gebruik
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van aanzienlijke middelen hierdoor is voorkomen. Voor de vier van 20 grote projecten met
significante kostenbesparingen die zijn onderzocht, werden de totale kostenbesparingen door de
Commissie geraamd op 175 miljoen euro.
127. Veel van de tijd die het doorlopen van de projectcyclus kost, kan niet aan Jaspers worden
toegeschreven, met name in de fase van de uitvoering. Het stuurcomité heeft deze rol niet aan
Jaspers gegeven en ook de lidstaten hebben hier Jaspers niet om verzocht (1 % van de opdrachten).
Het duidt erop dat er in de uitvoering een rol zou kunnen worden weggelegd voor Jaspers.
129. Er zou meer kunnen worden gedaan om werk te maken van de impact van de Jaspers-adviezen
op niet-grote projecten, maar dit vereist wel dat er samengewerkt wordt met de lidstaten, want er
bestaat geen goedkeuringsprocedure vergelijkbaar met die voor grote projecten.
130. Met de certificeringsregels voor grote projecten in het kader van de periode 2014-2020 zal
Jaspers een impact kunnen hebben op het absorptietempo.
Aanbeveling 3
(a) De Commissie neemt de aanbeveling gedeeltelijk over en onderstreept dat de EIB als zijnde de
andere Jaspers-partner erbij betrokken moet worden om ze met succes ten uitvoer te leggen.
Doelgerichte aanwending van de Jaspers-bijstand overeenkomstig het ontwikkelingsstadium van het
project is al een prioriteit, maar het stadium waarin Jaspers betrokken raakt hangt af van het tijdstip
waarop de lidstaat om steun verzoekt.
Het is duidelijk dat het noodzakelijk is om zo vroeg mogelijk in de projectcyclus te starten met de
werkzaamheden. De impact van een dergelijke benadering valt te zien in bijv. de sectorale
strategieën voor vervoer die Jaspers voor sommige lidstaten heeft ontwikkeld. Dit blijkt in andere
lidstaten echter niet altijd mogelijk.
Het tweede deel van de aanbeveling wordt niet overgenomen. Nationale goedkeuring kan in een
vroeg stadium in de projectontwikkelingscyclus plaatsvinden en projecten kunnen zelfs na de
nationale goedkeuring worden gewijzigd.
(b) De Commissie neemt de aanbeveling over en onderstreept dat de EIB als zijnde de andere
Jaspers-partner erbij betrokken moet worden om ze met succes ten uitvoer te leggen.
132. Tussen DG Regio en Jaspers vindt permanent coördinatie van activiteiten plaats. De
Commissie heeft geregeld informele gedachtewisselingen met Jaspers/NCC over hun respectieve
activiteiten en ze werken met elkaar samen als er overlappingen dreigen of als er mogelijkheden
voor synergieën bestaan. Zo werd Jaspers betrokken bij specifieke seminars over staatssteun die de
Commissie in 2016 in Brussel heeft georganiseerd (Jaspers leverde deskundigen die als sprekers
optraden) en heeft Jaspers in 2015 aan landenseminars over staatssteun deelgenomen.
133. Jaspers is in de loop der jaren meer in een eerder stadium gaan werken en heeft geholpen met
strategieën en het vroege proces van projectselectie (in de mate waarin nationale autoriteiten dit
toestaan). Naar verwachting zal Jaspers op deze manier blijven opereren.
Aanbeveling 4
(a) De Commissie is het met de aanbeveling eens en is van mening dat er al gevolg aan is gegeven.
Met de nieuwe strategie voor technische bijstand die in september 2017 door de Commissie (DG
Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling) is goedgekeurd, worden acties van Jaspers geïntegreerd in
de nieuwe activiteiten die door de Commissie worden ontplooid.
(b) De Commissie neemt de aanbeveling over en onderstreept dat de EIB als zijnde de andere
Jaspers-partner erbij betrokken moet worden om ze met succes ten uitvoer te leggen.
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134. Intensievere monitoring van de activiteiten van Jaspers zou de succesvolle werking van het
initiatief sterk ten goede komen, met name wat doelmatigheid en doeltreffendheid betreft.
Met de certificeringsregels voor grote projecten in het kader van de periode 2014-2020 zal Jaspers
een impact kunnen hebben op het absorptietempo.
136. Jaspers verleent technische bijstand aan de lidstaten en verricht ook andere taken, zoals PSA
en IQR. Jaspers is niet opgezet als een globaal monitoringsysteem voor alle aspecten van projecten.
Monitoring van de uitvoering van de operationele programma's behoort tot de prerogatieven van de
Commissiediensten. Jaspers werd op de hoogte gesteld van uitvoeringsproblemen als dat nodig
werd geacht, met name via verzoeken van de lidstaten om hen te assisteren bij het faseren van
projecten tussen de programmeringsperiodes.
138. Commissie en EIB hebben afgesproken om standaardkosten per eenheid vast te stellen waar
het gaat om kosten van personeel en dienstreizen voor diensten die de EIB aan de Commissie levert.
Jaspers begon dit cofinancieringssysteem op basis van de afgesproken eenheidskosten te gebruiken
in plaats van het parallelle financieringssysteem dat tot 2013 werd gebruikt. De nieuwe en de oude
methode zijn niet op dezelfde boekhoudkundige concepten gebaseerd. De personeelskosten worden
op een andere manier berekend, maar als gevolg daarvan zijn ook de steunpercentages aangepast,
zodat beide partijen grofweg dezelfde bedragen als voorheen bijdragen. Onder het nieuwe systeem
zijn de nominale tarieven voor de kostenraming ook veranderd, rekening houdend met een
overkoepelende overeenkomst (FAFA) die tussen de Commissie en de EIB is getekend en die alle
gezamenlijke initiatieven bestrijkt.
De ERK ontvangt sinds 2006 de gecontroleerde jaarrekeningen van Jaspers. Overeenkomstig de
methode die in de jaarlijkse bijdrageovereenkomsten en in de FAFA is afgesproken, zijn de
personeelskosten van Jaspers in deze verklaringen bepaald op basis van de standaardprijs die de
Commissie is overeengekomen te betalen voor diensten die door de EIB worden verleend.
Algemeen gesproken hebben de FAFA-tarieven bijgedragen tot een grotere harmonisatie en tot
vereenvoudiging van contractuele afspraken over specifieke initiatieven inzake technische bijstand
tussen de Commissie en de EIB.
De Commissie is van mening dat de FAFA in overeenstemming is met het Financieel Reglement.
Artikel 124 van het Financieel Reglement staat het gebruik van forfaitaire tarieven en vaste
bedragen toe en is op de FAFA van toepassing.
Aanbeveling 5
(a) De Commissie neemt de aanbeveling over en onderstreept dat de EIB als zijnde de andere
Jaspers-partner erbij betrokken moet worden om ze met succes ten uitvoer te leggen.
De ter sprake gebrachte kwesties met betrekking tot de toekomstige strategie en doelstellingen
zullen in de aanstaande tussentijdse evaluatie aan de orde komen.
(b) De Commissie neemt de aanbeveling over.
(c) De Commissie neemt de aanbeveling over en onderstreept dat de EIB als zijnde de andere
Jaspers-partner erbij betrokken moet worden om ze met succes ten uitvoer te leggen.
(d) De Commissie neemt de aanbeveling over en onderstreept dat de EIB als zijnde de andere
Jaspers-partner erbij betrokken moet worden om ze met succes ten uitvoer te leggen.
Tegelijkertijd wijst de Commissie erop dat de "kosten" van Jaspers bepaald worden door de FAFA.
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Gebeurtenis

Datum

Vaststelling controleplan ("APM")/begin van de controle

16.3.2016

Ontwerpverslag officieel verzonden aan de Commissie (of andere
gecontroleerde)
Vaststelling van het definitieve verslag na de contradictoire
procedure
Officiële antwoorden in alle talen ontvangen van de Commissie (of
andere gecontroleerde)

5.10.2017
29.11.2017
8.1.2018

In 2006 heeft de Europese Commissie samen met de
Europese Investeringsbank een nieuw initiatief opgezet,
bekend als de “Gezamenlijke ondersteuning van projecten
in de Europese regio’s” (Joint Assistance to Support
Projects in European Regions, Jaspers). Het belangrijkste
doel ervan was te voorzien in onafhankelijk gratis advies
aan de lidstaten die in 2004 of daarna zijn toegetreden tot
de EU om hen te helpen met de voorbereiding van
hoogwaardige “grote projecten”. Wij constateerden
tekortkomingen in de definitie van de belangrijkste
doelstellingen, rollen en verantwoordelijkheden in het
kader van het Jaspers-initiatief, waardoor de
verantwoordingsplicht in het gedrang kwam. Er waren
ook aanzienlijke gebreken in de opzet van de nieuwe
functie voor de onafhankelijke kwaliteitsevaluatie, wat
leidt tot een hoog risico op een gebrek aan
onpartijdigheid. Hoewel het Jaspers-initiatief heeft
bijgedragen tot een snellere goedkeuring van projecten
en een betere kwaliteit van de projectdocumentatie die
daaraan ten grondslag ligt, heeft het over het algemeen
de absorptie van EU-middelen niet kunnen beïnvloeden.
De impact ervan op de bestuurlijke capaciteit leidde nog
niet tot een grotere onafhankelijkheid van de
Jaspers-bijstand. In combinatie met aanzienlijke
tekortkomingen in de planning, monitoring en evaluatie
van de Jaspers-activiteiten brachten de geconstateerde
zwakke punten een bedreiging voor de succesvolle
werking van het initiatief in gevaar, met name op het vlak
van doelmatigheid en doeltreffendheid.
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