
 Speciaal verslag EU-steun voor productieve 
investeringen in ondernemingen 
– meer aandacht voor 
duurzaamheid nodig 

  (uitgebracht krachtens artikel 287, lid 4, tweede alinea, VWEU) 

NL 2018 nr. 08



 

 

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 “Investeringen ten behoeve van 
cohesie, groei en inclusie”, die onder leiding staat van ERK-lid Iliana Ivanova. De controle werd geleid 
door ERK-lid Ladislav Balko, ondersteund door Branislav Urbanič, kabinetschef, en Zuzana Franková, 
kabinetsattaché en lid van het controleteam; Gerhard Ross, directeur; Myriam Cazzaniga, 
hoofdmanager; Kurt Bungartz, taakleider; Alessandra Falcinelli en Jolita Korzunienė, controleurs.  
 

 
 
Van links naar rechts: Branislav Urbanič, Zuzana Franková, Ladislav Balko, Myriam Cazzaniga, en 
Jolita Korzunienė. 



 2 

 INHOUD 

Paragraaf 

 

Lijst aan afkortingen en begrippen 

Samenvatting I-VIII 

Inleiding 1-15 

Productieve investeringen en steun aan bedrijven uit het EFRO 1-7 

Beleidsdoelstellingen van de EU 1 

EFRO-steun voor bedrijven 2-4 

Het EFRO verstrekt forse financiële steun voor productieve 
investeringen 5 

Gedeeld beheer van EFRO-programma's 6-7 

Duurzaamheid van projectresultaten 8-15 

Het begrip “duurzaamheid” 8-11 

Het regelgevingskader 12-15 

Reikwijdte en aanpak van de controle 16-18 

Opmerkingen 19-94 

De output van de gecontroleerde projecten was meestal duurzaam 19-23 

De meeste gecontroleerde projecten leverden duurzame resultaten op, 
maar een vijfde ervan deed dat niet 24-43 

De duurzaamheid van de directe resultaten was goed in ongeveer de 
helft van de gecontroleerde projecten 25-31 

In ongeveer een vijfde van de gecontroleerde projecten waren de 
directe resultaten echter niet duurzaam, en in een vierde ervan waren 
ze slechts gedeeltelijk duurzaam 32-38 

Indirecte resultaten zijn moeilijk te meten en aan financiering te 
koppelen 39-43 

De programmering, selectie en monitoring van de projecten waren 
onvoldoende op duurzaamheid gericht 44-84 



 3 

Weinig bevordering van de duurzaamheid in de OP-programmering 45-59 

Gebrek aan aandacht voor duurzaamheid bij de selectie van projecten 60-67 

Ontbrekende indicatoren en projectmonitoring die onvoldoende 
gericht is op duurzaamheid van resultaten 68-78 

Corrigerende maatregelen wegens het niet behalen van streefcijfers of 
het niet naleven van duurzaamheidseisen werden niet consistent 
toegepast 79-84 

Er werden enkele verbeteringen aangebracht in de ESIF-verordeningen 
voor 2014-2020 teneinde de mogelijkheid voor duurzame resultaten te 
vergroten 85-94 

Het regelgevingskader is verbeterd … 86-87 

… maar er zijn nog hiaten 88-94 

Conclusies en aanbevelingen 95-104 

 
Bijlage I – EFRO-toewijzingen voor productieve investeringen voor de periode 2000-2020 

per lidstaat 

Bijlage II – Interventielogica – Duurzaamheid van de resultaten van projecten inzake 
productieve investeringen in het kader van het EFRO 

Bijlage III – Informatie over de gecontroleerde projecten – Verwezenlijking en 
duurzaamheid van projectoutput en -resultaten 

Bijlage IV – Toelichting bij bijlage III 

Bijlage V – Verschil in het aantal banen bij de gecontroleerde projecten 

Bijlage VI – Door de beheersautoriteiten vastgestelde wettelijke 
duurzaamheidsvoorwaarden 

Bijlage VII – Procedures voor monitoring van en verslaglegging over wettelijke 
duurzaamheidseisen 

Bijlage VIII – Evaluatieresultaten betreffende kmo’s en grote ondernemingen 

 

Antwoorden van de Commissie 

  



 4 

LIJST AAN AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN 

(Europese) meerwaarde 

De Europese meerwaarde is de extra waarde die een optreden 
in EU-verband biedt ten opzichte van een optreden van de 
lidstaten afzonderlijk. In de context van deze controle bestaat 
de Europese meerwaarde uit de voordelen die voortvloeien uit 
de door de EU gecofinancierde productieve investeringen, zoals 
de verbetering van het concurrentievermogen van het kleine en 
middelgrote ondernemingen, betere identificatie van lokale en 
regionale behoeften en oplossingen, langdurige 
werkgelegenheid en meer ruimte voor innovatie. 

Beheersautoriteit (BA) 

Een beheersautoriteit is nationale, regionale of plaatselijke 
overheid (of een andere overheids- of particuliere instantie) die 
door een lidstaat is aangewezen om een operationeel 
programma te beheren. Tot haar taken behoren het selecteren 
van projecten die gefinancierd moeten worden, het monitoren 
van de uitvoering van projecten en het verslag uitbrengen aan 
de Commissie over de financiële aspecten en de behaalde 
resultaten. De beheersautoriteit is ook het orgaan dat 
financiële correcties oplegt aan begunstigden naar aanleiding 
van controles die zijn uitgevoerd door de Commissie, de 
Europese Rekenkamer of een betrokken autoriteit in de 
lidstaat. 

Buitenkanseffect 

Het buitenkanseffect treedt op wanneer financiering wordt 
verstrekt om een begunstigde te steunen die ook zonder die 
steun dezelfde keuze zou hebben gemaakt. In dat geval kan de 
uitkomst niet worden toegeschreven aan het beleid, en heeft 
de steunbetaling aan die begunstigde geen impact gehad. 
Hierdoor is het deel van de uitgaven dat een buitenkanseffect 
oplevert, per definitie ondoeltreffend, want het draagt niet bij 
tot de verwezenlijking van de doelstellingen. In de context van 
deze controle is het een situatie waarbij een gesubsidieerd 
project ook zonder steunverlening geheel of gedeeltelijk zou 
zijn ondernomen. 

Directe 
projectresultaten 

De veranderingen die worden ervaren door degenen die 
rechtstreeks betrokken zijn bij een interventie en die het gevolg 
zijn van hun deelname (bijv. toegenomen productie, 
productiviteit, verkoop, omzet of uitvoer; versterkt 
ondernemerschap en concurrentievermogen; invoering van 
nieuwe producten of diensten; banen voor de lange termijn 
gecreëerd of behouden). 
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Duurzame 
projectresultaten 

Langdurige projectresultaten. De belangrijkste indicator voor de 
duurzaamheid van projectresultaten is de blijvende stroom van 
nettovoordelen die door het project worden gerealiseerd. Zo 
moet het project na de afronding ervan, tijdens en na de 
wettelijke duurzaamheidsperiode uit kostenoogpunt een 
aanvaardbaar financieel en economisch rendement opleveren, 
de productie, productiviteit, werkgelegenheid, 
concurrentiekracht en het ondernemerschap verhogen en de 
innovatie verbeteren. 

Europa 2020-strategie 

De Europa 2020-strategie is de groeistrategie van de EU voor de 
periode 2010-2020, om te herstellen van de financiële crisis. 
Deze is opgesplitst in vijf kerndoelen op het gebied van 
werkgelegenheid, onderzoek en ontwikkeling, klimaat/energie, 
onderwijs, sociale inclusie en armoedebestrijding. 

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) 

Vijf afzonderlijke fondsen ondersteunen de uitvoering van de 
EU-strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei in de 
hele Europese Unie, evenals fondsspecifieke opdrachten, 
waarbij de beleidskaders worden vastgesteld voor de 
zevenjarige begrotingsperiode van het MFK: 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). 

Goed financieel beheer 
Eerlijk en transparant beheer van de EU-begroting in 
overeenstemming met het Financieel Reglement en, met name, 
de beginselen van zuinigheid, efficiëntie en doeltreffendheid. 

HEB Hernieuwbare energiebronnen 

Indicator 
een maatstaf voor een doelstelling die nuttige informatie 
verschaft en op basis waarvan kan worden beoordeeld in welke 
mate een doelstelling is verwezenlijkt. 

Indirecte 
projectresultaten 

De positieve effecten van projecten voor de betrokken regio's, 
bijv. toename van de werkgelegenheid, het 
concurrentievermogen en het ondernemerschap, meer 
innovatie, hogere overlevingspercentages voor bedrijven, de 
correlatie tussen financiële steun en samenwerking met 
universiteiten/onderzoekers om het innovatief en 
concurrentievermogen te verbeteren, een groter vaardigheden- 
of kennisbestand, bedrijfsadvies en netwerkrelaties met 
andere, soortgelijke organisaties. 
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Kmo's Kleine en middelgrote ondernemingen (ook wel midden- en 
kleinbedrijf - mkb) 

Monitoring 

Een permanente functie waarbij gebruik wordt gemaakt van de 
systematische verzameling van gegevens over welbepaalde 
indicatoren om de beheerders en de belangrijkste 
belanghebbenden een doorlopende ontwikkelingsinterventie te 
bieden met aanwijzingen over de mate van vooruitgang en 
verwezenlijking van de doelstellingen en de vooruitgang bij het 
gebruik van de toegewezen middelen (bron: “OECD 
Development Assistance Committee Glossary”). 

O&O Onderzoek en ontwikkeling 

Operationeel 
programma (OP) 

In een OP worden de prioriteiten en specifieke doelstellingen 
van een lidstaat of regio beschreven, evenals de benutting van 
de middelen (EU- en nationale overheidsfinanciering en 
particuliere cofinanciering) gedurende een bepaalde periode 
(momenteel zeven jaar) voor de financiering van projecten. De 
projecten binnen een OP moeten bijdragen tot een bepaald 
aantal doelstellingen. De financiering is afkomstig uit het EFRO. 
Het OP wordt opgesteld door de lidstaat en moet door de 
Commissie worden goedgekeurd voordat er betalingen uit de 
EU-begroting kunnen worden gedaan. OP's kunnen alleen 
worden gewijzigd tijdens de programmeringsperiode indien 
beide partijen daarmee instemmen. 

Programmeringsperiode Het meerjarig kader waarbinnen de EFRO-uitgaven worden 
gepland en ten uitvoer worden gelegd. 

Projectoutput De af te leveren producten van een project. 
ROP Regionaal operationeel programma 

Verordening 
gemeenschappelijke 
bepalingen (GB-
verordening) 

Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en 
de Raad van 17 december 2013. Bij deze verordening worden 
de gemeenschappelijke regels vastgesteld die van toepassing 
zijn op het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO), 
het Europees Sociaal Fonds (ESF), het Cohesiefonds, het 
Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) 
en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij 
(EFMZV), die onder een gemeenschappelijk kader werkzaam 
zijn (de “Europese structuur- en investeringsfondsen” – “ESI-
fondsen”). Bovendien bevat deze verordening de bepalingen 
die nodig zijn om de doeltreffendheid van de ESI-fondsen te 
waarborgen en te zorgen voor coördinatie tussen de ESI-
fondsen onderling, alsmede tussen de ESI-fondsen en andere 
instrumenten van de Unie. 

VWEU Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
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SAMENVATTING 

EFRO-steun voor productieve investeringen in ondernemingen 

I. Meer dan 75 miljard euro uit het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) 

werd uitgetrokken voor productieve investeringen in ondernemingen tussen 2000 en 2013, 

en meer dan 68 miljard euro is voor datzelfde doel bestemd in de periode 2014 tot 2020. 

Hoe wij onze controle hebben verricht 

II. De doelstelling van onze controle was om na te gaan of deze financiering zodanig werd 

beheerd dat de duurzaamheid van de output en resultaten gewaarborgd was, en welke 

belangrijke factoren daarbij van invloed waren. 

III. We onderzochten 41 voltooide projecten inzake productieve investeringen die tussen 

2000 en 2013 werden gecofinancierd door het EFRO in het kader van acht OP's in Duitsland, 

Italië, Oostenrijk, Polen en Tsjechië. Daarbij onderzochten we de OP's die ten grondslag 

lagen aan de gecontroleerde projecten, evenals de selectie, monitoring en evaluatie van en 

verslaglegging over de projecten. 

Wat wij hebben geconstateerd 

IV. In het algemeen concluderen we dat de meeste gecontroleerde projecten duurzame 

resultaten opleverden. Bij een groot aantal van de gecontroleerde projecten waren de 

resultaten echter niet of slechts ten dele duurzaam, hetgeen vooral toe te schrijven is aan 

het feit dat in het beheer van de EFRO-steun voor productieve investeringen tussen 

2000 en 2013 te weinig nadruk op duurzaamheid is gelegd. 

V. De duurzaamheidseisen uit hoofde van het EU-recht werden nageleefd in alle regio's 

waar de controle plaatsvond. De gecontroleerde projecten leverden, in het algemeen, de 

geplande output op. In de meeste gevallen bestonden de aangekochte activa en andere 

output nog, en waren ze ten tijde van de controle nog steeds in gebruik. 

VI. Ten tijde van de controle genereerde het merendeel van de gecontroleerde projecten 

nog steeds de verwachte directe resultaten, die voornamelijk verband hielden met nieuwe 

werkgelegenheid, betere toegang tot financiering en leningen, toegenomen productie en 
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productiviteit. In een vijfde van de gevallen hielden de resultaten die bij de afronding ervan 

waren bereikt echter geen stand. Bovendien was het voor nagenoeg de helft van de 

gecontroleerde projecten niet mogelijk om de duurzaamheid aan het einde van de 

duurzaamheidsperiode op alomvattende wijze te beoordelen, aangezien er niet altijd 

informatie beschikbaar was omdat deze niet altijd (of op zijn minst niet op consistente wijze) 

verzameld was en omdat de desbetreffende documenten niet meer beschikbaar waren 

doordat de archiveringsperiode verstreken was. 

VII. Wanneer de resultaten niet duurzaam waren, bestonden daar verschillende redenen 

voor. In enkele gevallen waren dit redenen waarop de begunstigden duidelijk geen invloed 

hadden en die toe te schrijven waren aan exogene factoren zoals de economische crisis of 

wijzigingen in de nationale wetgeving, maar in andere gevallen hielden ze verband met 

tekortkomingen in het beheer. De belangrijkste reden was onvoldoende aandacht voor 

duurzaamheid op verschillende niveaus in het beheer van de EU-middelen: met de OP's 

werd de duurzaamheid niet doeltreffend bevorderd; tijdens de selectieprocedures werd 

onvoldoende rekening gehouden met de voorwaarden voor het behalen van goede 

langetermijnresultaten; de monitoring van en verslaglegging over de resultaten na afloop 

van het project waren ondermaats, en de gebruikte prestatie-indicatoren waren 

ontoereikend; corrigerende maatregelen wegens het niet behalen van streefcijfers of het 

niet naleven van wettelijke duurzaamheidseisen werden niet consistent toegepast; en de 

Commissie legde onvoldoende nadruk op duurzaamheidsaspecten bij het goedkeuren van de 

OP's. 

Wat wij aanbevelen 

VIII. In het regelgevingskader zijn in dit verband verbeteringen aangebracht voor de 

periode 2014-2020. Niettemin zijn er verdere maatregelen nodig om te komen tot duurzame 

resultaten in deze programmeringsperiode en om de opzet van de relevante programma's 

met betrekking tot duurzaamheid in de periode na 2020 te verbeteren. Daarom doen wij de 

volgende aanbevelingen: 
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• De lidstaten dienen het behalen van duurzame resultaten met door het EFRO 

gefinancierde productieve investeringen te bevorderen op het OP-

programmeringsniveau en met name door: 

 meer aandacht te besteden aan het identificeren en beperken van risico's voor het 

behalen van duurzame resultaten; 

 de behoeften van de verschillende soorten bedrijven, waaronder de behoefte aan 

overheidsfinanciering, beter te analyseren teneinde het buitenkanseffect te 

voorkomen. 

• Tijdens het goedkeuringsproces voor de OP’s dient de Commissie in het bijzonder 

aandacht te besteden aan de vraag hoe de lidstaten de duurzaamheid van de output en 

resultaten aanpakken. 

• De lidstaten moeten hun selectieprocedures en -criteria verbeteren opdat het risico op 

een buitenkanseffect in aanmerking wordt genomen en uitsluitend projecten inzake 

productieve investeringen met een potentieel voor deugdelijke, langdurige resultaten 

worden gesteund. 

• De lidstaten moeten op passende en consistente wijze toezicht uitoefenen en verslag 

uitbrengen: 

 met behulp van vooraf bepaalde, relevante indicatoren voor zowel output als 

resultaten, en voor het meten van de langdurige resultaten op OP-niveau, waarbij 

het aantal indicatoren beheersbaar moet blijven; 

 monitoring- en verslagleggingsprocedures vaststellen die bij voltooiing van het 

project en gedurende de gehele duurzaamheidsperiode moeten worden 

gehanteerd en die in de subsidieovereenkomsten beschreven moeten staan; 

 een betere verzameling en een beter gebruik van relevante gegevens. 

• De Commissie en de lidstaten moeten ervoor zorgen dat de evaluaties achteraf op OP- 

of EU-niveau op systematischer wijze ingaan op de verschillende aspecten van de 
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duurzaamheid van de resultaten die aan het einde van duurzaamheidsperiode en 

daarna worden behaald. De evaluatieresultaten moeten worden gebruikt tijdens het 

opstellen van toekomstige bedrijfssteunregelingen van de EU. 

• De Commissie moet ervoor zorgen dat de lidstaten consequent duidelijke corrigerende 

maatregelen, met inbegrip van terugvorderingsregelingen, toepassen wanneer 

projecten niet aan de wettelijke duurzaamheidsvereisten van de EU voldoen. 

• Als de lidstaten op projectniveau bindende streefcijfers hebben vastgelegd, dienen zij 

duidelijke corrigerende maatregelen vast te stellen en deze consistent toe te passen. 
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INLEIDING 

Productieve investeringen en steun aan bedrijven uit het EFRO 

Beleidsdoelstellingen van de EU 

1. Reeds meer dan 15 jaar staan meer productiviteit, ondernemerschap en 

concurrentievermogen, groei en werkgelegenheid, en innovatie centraal in de inspanningen 

van de Unie om haar economie aan te zwengelen. Steun voor bedrijfsinvesteringen in de 

Europese regio's is ingebed in twee belangrijke EU-strategieën: 

• de Lissabonstrategie1 van 2000 die ten doel heeft om van de EU “de meest 

concurrerende en dynamische kenniseconomie ter wereld te maken, waarbij een 

duurzame economische groei leidt tot meer en betere banen en een hechtere sociale 

samenhang” en 

• de Europa 2020-strategie2, die er sinds 2010 op gericht is de groei en werkgelegenheid 

te stimuleren aan de hand van verschillende vlaggenschipinitiatieven, waaronder een 

initiatief voor het industriebeleid ter verbetering van het ondernemingsklimaat, vooral 

gericht op kmo's. 

EFRO-steun voor bedrijven 

2. De strategieën van de EU voor de Europese regio's worden ten uitvoer gelegd met 

behulp van een combinatie van nationale en Europese structuurfondsen (sinds 2014: de 

Europese structuur- en investeringsfondsen of ESIF). Het belangrijkste fonds, het Europees 

Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO), voorziet in directe investeringen in bedrijven van 

uiteenlopende aard en omvang. 

                                                           
1 Zie de conclusies van het Voorzitterschap van de Europese Raad in Lissabon van 23 en 24 maart 

2000 (ook “de Lissabon-agenda” genoemd). 

2 COM(2010) 2020 definitief van 3 maart 2010 “Europa 2020 – Een strategie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei”. 
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3. Tussen 2000 en 2013 bepaalden de verordeningen die het EFRO reguleren3 dat de 

middelen moesten bijdragen aan de financiering van productieve investeringen om 

duurzame banen te creëren en te behouden aan de hand van maatregelen die ook de lokale 

en regionale ontwikkeling stimuleerden. De Commissie definieert productieve investeringen 

als investeringen in vaste of immateriële activa voor ondernemingen die moeten worden 

aangewend voor de productie van goederen en diensten, en daarmee bijdragen aan de 

bruto-investeringen en de werkgelegenheid. Deze maatregelen waren voornamelijk – maar 

niet uitsluitend – bedoeld ter ondersteuning van kmo's. 

4. Het toepassingsgebied van het EFRO in de periode 2014-2020 is, in beginsel, beperkt tot 

steun voor het creëren en behouden van duurzame banen in het mkb. Bij uitzondering, 

echter, kunnen ook grote ondernemingen profiteren van productieve investeringen op 

voorwaarde dat ze daarbij samenwerken met het mkb en dat dit bijdraagt tot de versterking 

van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie of dat dit de overgang naar een 

koolstofarme economie ondersteunt4. 

Het EFRO verstrekt forse financiële steun voor productieve investeringen 

5. De directe steun voor ondernemingen en innovatie uit het EFRO tussen 2000 en 2020 

zal volgens planning bijna 143 miljard euro bedragen. Dit betekent dat de particuliere sector 

globaal genomen begunstigd werd met ongeveer een derde van het totaalbedrag aan EFRO-

middelen. Figuur 1 toont de toewijzingen aan productieve investeringen tussen 2000 

en 2020; details voor elke lidstaat worden vermeld in bijlage I. Afhankelijk van de lidstaat en 

de regio schommelen de EFRO-cofinancieringspercentages doorgaans tussen 25 % (in 

relatief rijke regio's) tot 85 % (in armere regio's). 

                                                           
3 Artikel 2, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1261/1999 van 21 juni 1999 met betrekking tot het 

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (PB L 161 van 26.6.1999, blz. 43) en artikel 3 van 
Verordening (EG) nr. 1080/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 met 
betrekking tot het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (PB L 210 van 31.7.2006, blz. 1). 

4 Artikel 3 van Verordening (EU) nr. 1301/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 
17 december 2013 betreffende het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en specifieke 
bepalingen met betrekking tot de doelstelling “Investeren in groei en werkgelegenheid” (PB 
L 347 van 20.12.2013, blz. 289). 



 13 

Figuur 1 – EFRO-toewijzingen aan productieve investeringen voor de periode 2000 tot 2020 

 
Bron: Europese Commissie. 

Gedeeld beheer van EFRO-programma's 

6. Projecten van de structuurfondsen worden gecofinancierd door de EU-begroting samen 

met de nationale of regionale autoriteiten. De projectfinanciering is onderworpen aan regels 

en voorwaarden die deels op EU-niveau en deels op het niveau van de lidstaten worden 

vastgesteld. Het beheer van de middelen wordt derhalve gedeeld. In het kader van het 

EFRO-beheer hebben de beheersautoriteiten (BA's) operationele programma's (OP's) 

opgesteld, de tenuitvoerlegging van de OP's beheerd, de beheers- en controlesystemen van 

die OP's opgezet en toegepast en jaarlijkse verslagen over de uitvoering aan de Commissie 

voorgelegd. Deze autoriteiten waren, als onderdeel van het dagelijks beheer, 

verantwoordelijk voor de selectie van projecten alsook voor de monitoring, uitvoering, 

controle en beoordeling ervan5. 

7. De Commissie van haar kant gaf richtsnoeren uit voor het opstellen van OP's, keurde 

deze vervolgens goed en hield toezicht op de instelling en werking van de beheers- en 

                                                           
5 Informatie over beheers- en controlesystemen van de EU voor bijstand die tussen 2000 en 2020 

uit het EFRO wordt verleend, is beschikbaar op 
http://ec.europa.eu/regional_policy/nl/funding/erdf/. 
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controlesystemen in de lidstaten. In het bijzonder monitorde zij de tenuitvoerlegging van de 

OP's, hoofdzakelijk via de uitvoeringsverslagen van de lidstaten en door deelname aan 

monitoringcomités. Daarnaast kon zij te allen tijde tot de definitieve afsluiting van de 

programma's specifieke informatie opvragen (onder meer projectselectiegegevens van de 

BA's). 

Duurzaamheid van projectresultaten 

Het begrip “duurzaamheid” 

8. In het kader van deze controle definiëren we duurzaamheid als de situatie waarin de 

voordelen van een project lang na de afronding ervan in stand blijven. De voornaamste 

aanwijzing dat met een project duurzame output en resultaten zijn behaald, is de blijvende 

stroom van nettovoordelen van dat project na de afronding ervan, zowel tijdens als na de 

wettelijke duurzaamheidsperiode (zie de paragrafen 12-15). Gecofinancierde productieve 

investeringen dienen een financieel en economisch rendement op te leveren, de productie, 

productiviteit, werkgelegenheid, concurrentiekracht en het ondernemerschap te verhogen 

en de innovatie te verbeteren. De ondersteunde activiteiten dienen ook 

langetermijnvoordelen op te leveren voor de regio's waar ze plaatsvinden. 

9. In de context van deze controle moet onder output worden verstaan: de af te leveren 

producten van een project (activiteiten, diensten, de exploitatie van projectvoorzieningen, 

kennis en vaardigheden). Resultaten zijn wijzigingen die zich voor de rechtstreekse 

doelgroep voordoen aan het einde van hun deelname aan een interventie (bijv. toegenomen 

productie, productiviteit, verkoop, omzet of uitvoer; versterkt ondernemerschap en 

concurrentievermogen; invoering van nieuwe producten of diensten; banen voor de lange 

termijn gecreëerd of behouden) en ook de positieve effecten van projecten voor de 

betrokken regio's. 

10. In enkele van onze vorige verslagen6 hebben we gewezen op risico's met betrekking tot 

de duurzaamheid van door de EU gefinancierde infrastructuur, waaronder problemen met 

                                                           
6 Speciale verslagen nrs. 9/2010 “Worden de bestedingen uit hoofde van structurele maatregelen 

van de EU op het gebied van de watervoorziening voor huishoudelijk gebruik optimaal benut?”; 
2/2015 “EU-financiering van stedelijke afvalwaterzuiveringsinstallaties in het Donaubekken: 
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het behoud van projectoutput en -resultaten. Een gebrek aan duurzaamheid en een gebrek 

aan aandacht voor dit aspect van het projectbeheer kunnen de doeltreffendheid van 

openbare interventies verminderen. 

11. Duurzaamheid garanderen vergt een robuuste analyse en strategie in het stadium 

waarin een programma of project wordt geformuleerd. Belangrijke voorbereidende 

maatregelen kunnen reeds in de planningsfase worden getroffen om te bepalen wat men 

precies wenst te bereiken en op lange termijn wenst te behouden door een specifieke 

investering te financieren. Dit vraagt om passende monitoring tijdens de gehele levenscyclus 

van een project maar ook daarna. Het vergt ook stabiele instellingen en begunstigden uit de 

particuliere sector die een doeltreffende ondersteuning van het beheer garanderen zodat de 

activiteiten tijdens de economische levensduur van het project doorgang kunnen blijven 

vinden. Volgens een studie van het Europees Parlement7 was er bij de overheidssector op 

het gebied van de structuurfondsen en het Cohesiefonds slechts beperkte belangstelling 

voor de kwestie van de duurzaamheid en zijn er bijgevolg slechts onvolledige gegevens 

beschikbaar over de duurzaamheid van de resultaten van projecten die gecofinancierd zijn 

door het EFRO. 

Het regelgevingskader 

12. De EU-verordening betreffende het EFRO legt een wettelijke duurzaamheidseis vast. In 

het algemeen houdt deze in dat bedrijven de projectoutput/aangekochte activa gedurende 

een periode van vijf jaar bijhouden (of, bij wijze van uitzondering, drie jaar voor kmo's8 

indien de betrokken lidstaat dat zo beslist heeft) om te voorkomen dat de toegekende EFRO-

                                                           
verdere inspanningen zijn nodig om de lidstaten te helpen bij het verwezenlijken van de 
doelstellingen van het EU-afvalwaterbeleid” en 6/2014 “Heeft de steun met middelen voor 
cohesiebeleid voor opwekking van hernieuwbare energie goede resultaten opgeleverd?" 

7 “Aspect of durability in the assessment of effectiveness of support for businesses under 
Structural and Cohesion Funds”, studie in opdracht van de Commissie begrotingscontrole van 
het Europees Parlement, 2013. 

8 Kmo's zijn ondernemingen met minder dan 250 werknemers en een jaaromzet van maximaal 
50 miljoen euro of een jaarlijks balanstotaal van maximaal 43 miljoen euro. Dit geldt voor alle 
sectoren en omvat ook micro-ondernemingen. Zie de definitie van kmo's op 
http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition_en. 

http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition_en
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cofinanciering wordt teruggevorderd. Aangezien deze wettelijke duurzaamheid alleen geldt 

voor output/aangekochte activa en een maximumperiode van vijf jaar bestrijkt, verschilt zij 

van het begrip “duurzaamheid” dat wij hierboven hebben toegelicht en dat wij in deze 

controle hanteren. 

13. Mettertijd is de eis betreffende de lengte van de duurzaamheidsperiode strenger 

geworden. In de periode 2000-2006 moesten de beheersautoriteiten de bijbehorende EFRO-

cofinanciering invorderen en de Commissie op de hoogte brengen wanneer een project 

binnen vijf jaar na de datum van het toewijzingsbesluit een belangrijke wijziging had 

ondergaan9. Tussen 2007 en 201310 waren de wettelijke vereisten vergelijkbaar, maar het 

beginpunt om die vijf jaar te berekenen werd van de datum van het toewijzingsbesluit 

verplaatst naar de datum waarop het project afgerond werd. Bovendien werd een sanctie 

ingevoerd voor bedrijven die een productieve activiteit binnen een lidstaat hadden 

verplaatst of naar een andere lidstaat hadden overgebracht. 

14. In 2010 werd de reikwijdte van de bepalingen inzake de duurzaamheid beperkt tot 

concrete acties die investeringen in infrastructuur of productieve investeringen omvatten. 

Bovendien werd, om de lasten voor de begunstigden in de nasleep van de economische 

crisis te verlichten, een uitzondering op deze bepalingen ingevoerd voor de beëindiging van 

de productieactiviteit die te wijten is aan een niet-frauduleus faillissement11. 

15. Een belangrijke innovatie in verband met de wettelijke duurzaamheidseisen in de ESIF 

voor de periode 2014-2020 is de striktere bepaling van het beginpunt van de 

duurzaamheidsperiode, namelijk de datum van de eindbetaling voor het project of de datum 

                                                           
9 Zie artikel 30, lid 4, van Verordening nr. 1260/1999. Een belangrijke wijziging zou een wijziging 

zijn “die strijdig is met de aard of de uitvoeringsvoorwaarden, of een onderneming of een 
publiekrechtelijk collectief lichaam een onrechtmatig voordeel oplevert, en die voortvloeit hetzij 
uit een wijziging in de aard van de eigendom van een infrastructuurvoorziening, hetzij uit de 
beëindiging of de overbrenging naar een andere plaats van een productieve activiteit”. 

10 Zie artikel 57 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). 

11 Verordening (EG) nr. 539/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 16 juni 2010 tot 
wijziging van Verordening (EG) nr. 1083/2006 (PB L 158 van 24.6.2010, blz. 1). 
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die in het besluit inzake staatssteun is vastgesteld. Bovendien moet cofinanciering van de EU 

worden terugbetaald indien de productieactiviteit binnen tien jaar wordt verplaatst naar een 

locatie buiten de EU, behalve indien de begunstigde een mkb-bedrijf is12. De 

interventielogica voor productieve investeringen uit hoofde van het EFRO, inclusief de 

aspecten die verband houden met duurzaamheid, wordt uiteengezet in bijlage II. 

REIKWIJDTE EN AANPAK VAN DE CONTROLE 

16. De controle, die werd verricht van juli 2016 tot juni 2017, was gericht op het 

beantwoorden van de vraag of de EFRO-projecten voor productieve investeringen in 

ondernemingen zodanig waren beheerd dat de duurzaamheid van de output en resultaten 

gegarandeerd werd. 

17. In het eerste deel van dit verslag analyseren we de duurzaamheid van de output, in het 

tweede deel de duurzaamheid van de (directe en indirecte) resultaten. We beoordeelden de 

duurzaamheid aan het einde van de wettelijke duurzaamheidsperiode en op het ogenblik 

dat we de controle uitvoerden. In deel drie wijzen we de belangrijkste redenen aan waarom 

de productieve investeringen een gebrek aan duurzaamheid vertoonden, evenals goede 

praktijken die we tijdens onze controle opmerkten. In dit verband onderzochten we de rol 

van de verantwoordelijke autoriteiten in de lidstaten en van de Commissie. Daarbij 

onderzochten we de OP's die ten grondslag lagen aan de gecontroleerde projecten, en 

beoordeelden we de monitoring, en evaluatie van en de verslaglegging over de projecten. In 

het laatste gedeelte analyseren we mogelijke verbeteringen op het gebied van 

duurzaamheid in de programmeringsperiode 2014-2020. We onderzoeken ook wijzigingen 

die zijn aangebracht in de ESIF-verordeningen voor 2014-2020 teneinde de mogelijkheid 

voor duurzame resultaten te vergroten. 

                                                           
12 Artikel 71 van 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 (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 320). 
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18. We onderzochten 41 voltooide projecten inzake productieve investeringen die werden 

gecofinancierd door het EFRO in het kader van acht OP's in Duitsland, Italië, Oostenrijk, 

Polen en Tsjechië en die werden uitgevoerd tussen 2000 en 2013, waarbij de 

duurzaamheidsperiode afliep of afloopt tussen 2006 en 2018. Alle projecten werden eerder 

door ons gecontroleerd in het kader van de betrouwbaarheidsverklaring betreffende de 

naleving van de wettelijke eisen. Ze werden geselecteerd op grond van de 

steekproefomvang die tijdens de vorige controle in de betrokken lidstaten werd gehanteerd 

en op grond van hun financiële omvang. Bij de meeste projecten is er sprake van 

investeringen in activa voor ondernemingen uit uiteenlopende productiesectoren (bijv. 

producten van staal of steen, auto-onderdelen, sanitaire uitrusting, industriële 

toepassingen), uit de energiesector (steenkool, hernieuwbare energie) en uit de toeristische 

sector (hotels). Sommige projecten omvatten investeringen in O&O. De waarde van de 

projecten varieert van 0,1 tot 91,7 miljoen euro. De begunstigden waren doorgaans kleine 

tot middelgrote ondernemingen. Een lijst van de gecontroleerde projecten en de OP's aan de 

hand waarvan ze werden gefinancierd, is te vinden in bijlage III. 

OPMERKINGEN 

De output van de gecontroleerde projecten was meestal duurzaam 

19. We controleerden eerst of de verwachte output van de gecontroleerde projecten 

geheel was gerealiseerd zoals gepland. Vervolgens gingen we na of deze tijdens de wettelijk 

bindende duurzaamheidsperiode (drie of vijf jaar) daadwerkelijk op de oorspronkelijke 

locaties was behouden en niet, volledig of gedeeltelijk, van eigenaar was veranderd, d.w.z. 

de output mocht niet verkocht zijn en de bijbehorende economische activiteiten mochten 

niet zijn verplaatst naar een andere locatie binnen of buiten de EU. We bekeken ook of de 

output op dezelfde productievestiging was gebruikt, behalve indien hij was vervangen door 

activa met ten minste dezelfde marktwaarde die waren aangekocht ten laste van de 

projectbegunstigde. 

20. In alle EU-regio's waar de controle plaatsvond, waren de in de OP's toegepaste 

wettelijke duurzaamheidsvoorwaarden doorgaans in overeenstemming met de 
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desbetreffende EU-verordeningen13. Bij geen van de gecontroleerde projecten op één na 

constateerden we aan het einde van de duurzaamheidsperiode belangrijke wijzigingen of 

veranderingen in de aard van de eigendom of beëindiging van de productieactiviteit. 

21. De onderzochte projecten leverden, bij de voltooiing ervan, meestal de verwachte 

output op14. De output bestond doorgaans in de aankoop van installaties voor de 

vervaardiging of productie van goederen, zoals een fabriekshal of productielijn, met 

machines en uitrusting voor uiteenlopende industriële sectoren (bijv. de voedingsindustrie, 

chemie, kunststof en metaalwaren, sanitaire uitrusting, auto-onderdelen, (hernieuwbare) 

energie-installaties of onderdelen daarvan). Ook bedrijven in de dienstensector of de 

toeristische sector ontvingen subsidies, bijv. ondersteuning voor drukkerijen en de renovatie 

of bouw van hotels. Tekstvak 1 geeft voorbeelden van de output van drie gecontroleerde 

projecten; uitvoerige gegevens voor elk project zijn te vinden in bijlage III. 

Tekstvak 1 – Voorbeelden van projectoutput 

Project 4 (OP Burgenland/Oostenrijk) – Aankoop van een poedercoatinginstallatie door een kmo 
die kantoormeubilair vervaardigt 
Totale investeringskosten: 1 miljoen euro. 
Subsidiebedrag: 0,15 miljoen euro, waarvan 0,13 miljoen euro uit het EFRO. 
Project uitgevoerd van augustus 2007 tot maart 2008. 
De belangrijkste projectoutput was de aankoop van lasersnijmateriaal en een 
poedercoatinginstallatie voor de vervaardiging van hoogwaardige coatings met buitengewone kras-, 
schok- en corrosiebestendige oppervlakken. 
Project 20 (OP Saksen/Duitsland) – Installatie van een nieuwe productie- en O&O-vestiging voor 
innovatieve proeven en certificering van nieuw ontwikkelde producten in de hydraulicasector door 
een nieuw opgerichte kmo 
Totale investeringskosten: 6,2 miljoen euro. 
Subsidiebedrag: 2,8 miljoen euro, waarvan 1,4 miljoen euro uit het EFRO. 
Project uitgevoerd van maart 2009 tot februari 2012. 
De projectoutput was de nieuw opgerichte onderneming die proeven, certificering en verschillende 
andere diensten aanbiedt aan andere bedrijven die voornemens zijn nieuwe hightechproducten in de 
hydraulicasector te ontwikkelen en te verkopen. 
                                                           
13 De periode 2000-2006: artikel 30, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1260/1999; de periode 

2007-2013: artikel 57 van Verordening (EG) nr. 1083/2006; en de periode 2014-2020: artikel 71 
van Verordening (EU) nr. 1303/2013. 

14 In slechts drie van de gecontroleerde projecten (1, 20 en 27) werd de output gedeeltelijk 
gerealiseerd. Zo was in het kader van project 27 in het centrale OP van Italië, een 
proefproductielijn, niet het geplande aantal producten vervaardigd (onderdelen voor 
organische verlichting). Bijgevolg werd de wetenschappelijke output slechts gedeeltelijk 
gerealiseerd aangezien de ruimte die door de organische verlichting werd bestreken verkleind 
was. 
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Project 8 (Regionaal OP Tsjechië) – Vernieuwing van een brownfieldterrein en bouw van een hotel 
door een familiebedrijf in een toeristische stad 
Totale investeringskosten: 2,9 miljoen euro. 
Subsidiebedrag: 1 miljoen euro, waarvan 0,8 miljoen euro uit het EFRO. 
Project uitgevoerd tussen juli 2008 en september 2009. 
De projectoutput was een nieuw hotelcomplex met 160 bedden, met inbegrip van de certificering 
van de accommodatie in Tsjechië. De bouwwerkzaamheden omvatten de vernieuwing van een 
brownfieldterrein in een stadscentrum. 

22. In het algemeen bestonden de activa op de productievestigingen nog aan het einde van 

de wettelijke duurzaamheidsperiode. De activa waren niet verkocht en de economische 

activiteiten van de bedrijven waren niet verplaatst. In de meeste gevallen waren ze 

gedurende de hele duurzaamheidsperiode op passende wijze onderhouden en doeltreffend 

gebruikt in overeenstemming met de behoeften van de ondernemingen (zie figuur 2). Er was 

slechts één geval15 waarin een voorziening niet in werking was, en dat was toe te schrijven 

aan faillissement. In drie andere gevallen16 waren de activa (productieapparatuur, 

computers, softwareprogramma's) niet volledig in gebruik of waren de productielijnen niet 

operationeel doordat de eigenaren ze onvoldoende hadden onderhouden, dan wel de 

bedrijfsontwikkelingen in de sector of wijzigingen in de desbetreffende energiewetgeving 

niet in overweging hadden genomen. 

Figuur 2 – Bestaan en gebruik van de projectoutput aan het einde van de 
duurzaamheidsperiode en ten tijde van de controle 

 
Bron: Analyse van de ERK, op basis van informatie verstrekt door BA's of begunstigde 
ondernemingen. 

                                                           
15 Project 1. 

16 De projecten 20, 27 en 33. 
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23. Ten tijde van onze bezoeken ter plaatse waren de activa nog steeds in gebruik bij 

31 projecten. In negen gevallen17 werden ze na het einde van de wettelijke 

duurzaamheidsperiode – die voor kmo's vaak slechts drie jaar na het einde van het project 

was – ofwel helemaal niet of slechts gedeeltelijk gebruikt, of waren ze vervangen door 

andere apparatuur. Dergelijk gedrag van ondernemingen kan door geldige redenen zijn 

ingegeven, bijvoorbeeld de vervanging van machines of IT-systemen wegens slijtage of 

afschrijving, of het beschikken over geavanceerdere apparatuur met ten minste dezelfde 

handelswaarde, of wijzigingen in de relevante energiewetgeving. Zo werd in een van de 

projecten18 de uitrusting meteen na het einde van de wettelijke duurzaamheidsperiode 

vervangen vanwege de hoge operationele kosten die zij met zich bracht. 

De meeste gecontroleerde projecten leverden duurzame resultaten op, maar een vijfde 

ervan deed dat niet 

24. We gingen eerst na of de gecontroleerde projecten bij de voltooiing ervan de verwachte 

directe resultaten hadden opgeleverd. Vervolgens analyseerden we de situatie ten tijde van 

de controle om na te gaan of deze resultaten door de projecteigenaren zo lang mogelijk 

waren gehandhaafd om zoveel mogelijk voordelen op te leveren tot lang na het einde van 

het project. Hierbij hielden we ook rekening met de economische toestand van de bedrijven 

ten opzichte van die van de markt waar zij hun activiteiten ontplooiden en ten opzichte van 

andere exogene factoren die gevolgen konden hebben voor de potentiële voordelen. De 

beoordelingscriteria worden uitvoerig toegelicht in bijlage IV. 

De duurzaamheid van de directe resultaten was goed in ongeveer de helft van de 

gecontroleerde projecten 

25. Op grond van de bij de BA's beschikbare informatie gingen we na of met de 

gecontroleerde projecten bepaalde directe resultaten werden nagestreefd, zoals verbeterde 

                                                           
17 De projecten 1, 10, 14, 20, 26, 27, 32, 33 en 35. Van één project (25) kon het bestaan van de 

output ten tijde van de controle niet worden nagegaan. De activa van project 10 werden 
meteen na het einde van de duurzaamheidsperiode niet meer gebruikt, die van project 14 één 
jaar daarna en die van project 35 3,5 jaar daarna. 

18 Project 10. 
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toegang tot financiering, hogere productie en productiviteit, gecreëerde werkgelegenheid, 

toename van verkoop, omzet of uitvoer, diversificatie van ondernemingsstructuren, 

verbetering van het bedrijfsimago, de introductie van nieuwe producten of diensten, en 

overige (bijvoorbeeld toegenomen samenwerking met andere instellingen om de innovatie 

en concurrentiekracht te verbeteren)19. We beoordeelden de duurzaamheid van de directe 

resultaten aan het einde van de duurzaamheidsperiode en ten tijde van de controle op 

grond van de informatie die we bij de begunstigden verzamelden (zie figuur 3). 

Figuur 3 – Duurzaamheid van directe projectresultaten 

 
Bron: Analyse van de ERK, op basis van informatie verstrekt door BA's of projectbegunstigden. 

26. Aan het einde van de wettelijke duurzaamheidsperiode (die voor de gecontroleerde 

projecten tussen 2006 en 2018 viel20), en uitsluitend op basis van de beschikbare 

monitoringgegevens, bestonden de resultaten volledig (en tijdens de gehele 

duurzaamheidsperiode) bij 14 projecten en gedeeltelijk bij 7 projecten (zie figuur 3). Voor 

bijna de helft van alle projecten (19) was het echter niet mogelijk een dergelijke beoordeling 

te verrichten, omdat de BA’s de noodzakelijke monitoringgegevens niet hadden verzameld 

(zie ook de paragrafen 73-75) of omdat de desbetreffende documenten niet meer 

beschikbaar waren doordat de archiveringsperiode was verstreken (bij de projecten in het 

kader van het OP Apuglië en het OP Burgenland). 

                                                           
19 Deze informatie was soms wellicht beperkt door het feit dat onze controle plaatsvond na afloop 

van de archiveringsperiode voor deze documenten. 

20 In de gevallen waarin het einde van de duurzaamheidsperiode na de controle viel, is onze 
beoordeling uitsluitend gebaseerd op de informatie die ten tijde van de controle beschikbaar 
was. 
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27. We constateerden slechts enkele voorbeelden waar de monitoring een grondiger 

gegevensverzameling over de projectresultaten mogelijk maakte. Zo monitorde en 

beoordeelde de BA die verantwoordelijk was voor het OP in Polen het behalen van de 

projectresultaten met behulp van verschillende financiële en prestatie-indicatoren, zoals 

inkomsten, de waarde van de goederen die als gevolg van het project werden geproduceerd, 

vermindering van de uitstoot, enz.21 Voor zes andere projecten in Saksen en Nedersaksen22 

werden bovendien de stijging van de omzet buiten de regio en de toename van de uitvoer 

gemeten. 

28. Aangezien de meeste BA's zich uitsluitend richtten op het scheppen van banen (een van 

de belangrijkste doelstellingen van de OP's), verzamelden ze geen informatie over andere 

relevante (economische) voordelen die de projecten mogelijk hebben opgeleverd. Daarom 

was het niet altijd mogelijk om louter op basis van de monitoringgegevens een 

alomvattende beoordeling te verrichten van de daadwerkelijke uitkomsten van een project 

en de duurzaamheid ervan. 

29. Ten tijde van onze bezoeken ter plaatse, en ook op grond van aanvullende informatie 

die door begunstigden en BA's werd verstrekt, stelden we vast dat de directe resultaten bij 

21 projecten duurzaam waren, dat ze bij 11 projecten slechts gedeeltelijk duurzaam waren 

en dat ze bij 8 projecten onvoldoende of helemaal niet duurzaam waren23 (nadere gegevens 

zijn opgenomen in bijlage III). 

30. Door middel van de projecten konden de begunstigde bedrijven, als secundair voordeel, 

hun productieactiva te herstructureren of te moderniseren, hun productassortiment aan te 

passen en te diversifiëren en hun productiviteit en daarmee ook hun winstgevendheid te 

verhogen, hetgeen hen uiteindelijk hielp om hun positie op de markt te ontwikkelen. 

Tekstvak 2 bevat een voorbeeld van een project waarbij de behaalde resultaten en de 

                                                           
21 De projecten 33, 35, 39, 40 en 41. 

22 De projecten 16, 17, 19, 21, 23 en 24. 

23 In één geval was een beoordeling niet mogelijk wegens een gebrek aan informatie (project 25). 
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duurzaamheid daarvan goed waren. Een ander secundair voordeel, volgens de begunstigde 

bedrijven, was een beter imago en, bijgevolg, trouwere klanten. 

Tekstvak 2 – Voorbeeld van een project met een goede duurzaamheid van directe resultaten 

Project 17 (OP Nedersaksen/Duitsland) – Overname door een kmo van een fabriek voor 
veganistische voedingsproducten die met sluiting werd bedreigd, en investeringen in die fabriek 
Totale subsidiabele investeringskosten: 10 miljoen euro. 
Subsidiebedrag: 1,6 miljoen euro, waarvan 1,1 miljoen euro uit het EFRO. 
Aantal gecreëerde banen: 
• aan het einde van het project – januari 2011: 68 vaste banen (in vergelijking met 61 geplande 

banen), 
• in juni 2016: 81 banen. 
Als we uitsluitend rekening houden met de overheidssubsidie, heeft het bedrijf minder dan 
20 000 euro per geredde of nieuwe baan geïnvesteerd. Bovendien hadden de bestaande banen bij 
het bedrijf dat door de begunstigde onderneming werd overgenomen niet gered kunnen worden na 
een insolventieprocedure. 
Andere behaalde directe resultaten: 
• toegang tot financiering, met inbegrip van leningen; 
• hogere productiviteit en productie-output; 
• hogere omzet en verkoop aan andere regio's, hogere uitvoer; 
• diversificatie van productassortiment; 
• nieuwe klanten en uitbreiding klantenbestand; 
• beter bedrijfsimago. 

31. In sommige gevallen24 genoten de begunstigden betere toegang tot financiering en 

leningen. Dit bood hen de mogelijkheid om zich ambitieuzer op te stellen bij hun 

investeringen en, uiteindelijk, betere resultaten te boeken. Bijkomende investeringen 

werden verricht met behulp van de eigen middelen van de bedrijven naast de 

gesubsidieerde activa. Volgens sommige gecontroleerde begunstigden gaven de projecten 

hun economische levensvatbaarheid voor de langere termijn een sterke stimulans. In 

verschillende gevallen25 hadden moeilijke marktomstandigheden of de ernstige gevolgen 

van de economische crisis sommige ondernemingen op de rand van het faillissement 

gebracht. In die gevallen was het, volgens de begunstigden, in belangrijke mate te danken 

dat de projecten dat zij hun commerciële activiteiten konden voortzetten (zie de 

voorbeelden in tekstvak 3). 

                                                           
24 De projecten 4, 7, 10, 11, 15, 18, 20, 24, 26, 27, 33 en 37. 

25 De projecten 11, 18, 23 en 37. 
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Tekstvak 3 – Voorbeelden van projecten die bedrijven door moeilijke economische perioden heen 
hielpen 

Project 37 (OP Polen) – Aankoop van materieel: programmeersoftware en productiemachines 
Totale investeringskosten: 0,3 miljoen euro. 
Subsidiebedrag: 0,1 miljoen euro van het EFRO. 
Uitgevoerd van januari 2007 tot mei 2008. 
Het bedrijf is gespecialiseerd in de vervaardiging van plastic speelgoed en metalen onderdelen voor 
de automobielindustrie. Het project hielp bij het volgende: 
• toegang verschaffen tot aanvullende financiële middelen: het bedrijf kreeg een bankkrediet om 

het hele project te financieren op voorwaarde dat het een subsidie ontving; 
• en de modernisering van de ontwerp- en fabricageprocessen van het bedrijf. 
Zo kon het: 
• bijzonder ernstige economische problemen te boven komen; 
• zijn productassortiment en klantenbestand (ook in het buitenland) diversifiëren; 
• en 24 nieuwe banen creëren. 
In 2016 lieten de economische indicatoren van het bedrijf (omzet, aantal werknemers) gunstige 
resultaten zien. 
Project 11 (OP Tsjechische Republiek) – Energiebesparingsproject: installatie van een nieuw 
verwarmingssysteem in een productiebedrijf 
Totale investeringskosten: 0,2 miljoen euro. 
Subsidiebedrag: 0,2 miljoen euro, waarvan 0,1 miljoen euro uit het EFRO. 
Uitgevoerd tussen februari 2009 en oktober 2010. 
Het project heeft bijgedragen tot milieubescherming aangezien de energiebesparingen de CO2-
uitstoot hebben verlaagd. 
Het project kwam op tijd om het bedrijf door een zeer moeilijke economische periode te helpen. 
Het heeft ook bijgedragen tot de economische activiteit in en ontwikkeling van de regio. 
Ten tijde van onze controle waren al deze resultaten nog aanwezig in het bedrijf. 

In ongeveer een vijfde van de gecontroleerde projecten waren de directe resultaten echter 

niet duurzaam, en in een vierde ervan waren ze slechts gedeeltelijk duurzaam 

32. Zoals al is aangegeven in paragraaf 29, troffen wij tijdens onze bezoeken ter plaatse bij 

19 projecten duurzaamheidsproblemen aan: bij 8 projecten (een vijfde van de 

gecontroleerde projecten) waren de resultaten niet duurzaam (in sommige gevallen bleven 

ze zelfs niet tot het einde van de duurzaamheidsperiode26 of slechts tot kort daarna 

bestaan27), en bij 11 projecten waren ze slechts gedeeltelijk duurzaam (zie de voorbeelden in 

tekstvak 4). Innovatieve projecten (bijvoorbeeld project 1) in zich snel ontwikkelende 

                                                           
26 Project 1. 

27 Binnen een jaar na het einde van de duurzaamheidsperiode (de projecten 10, 14 en 26). 
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markten vertonen niettemin hogere duurzaamheidsrisico's, hetgeen echter niet betekent 

dat ze minder in aanmerking mogen komen voor EU-financiering dan andere projecten. 

Tekstvak 4 – Voorbeelden van projecten die geen duurzame resultaten opleverden 

Project 14 (OP Tsjechië) – Bouw van een opleidingscentrum 
Totale investeringskosten: 1,4 miljoen euro. 
Totaal subsidiebedrag: 0,6 miljoen euro, waarvan 0,5 miljoen euro uit het EFRO. 
Project uitgevoerd van maart 2009 tot maart 2011. 
Projectdoelstelling: een passende ruimte creëren voor opleiding van het personeel en de 
zakenpartners van de begunstigde. 
Bij de afronding van het project: er was een opleidingscentrum met verschillende ruimten gebouwd, 
dat werd behouden tot het einde van de duurzaamheidsperiode. 
Niet lang na afloop van de duurzaamheidsperiode: het gebouw werd omgevormd tot een 
kantoorgebouw voor gebruik door het bedrijfspersoneel – dat was in feite wat de begunstigde nodig 
had. Eén ruimte was nog gereserveerd voor opleiding (met een bezettingsgraad van slechts 20 % ten 
tijde van de controle). 
Op het ogenblik waarop het project werd geselecteerd, was expliciet bepaald dat nieuwe gebouwen 
die als kantoor zouden worden ingericht niet in aanmerking kwamen voor overheidsfinanciering. 
Project 35 (OP Polen) – Installatie van een installatie voor het bijstoken met biomassa van 200 MW 
Totale investeringskosten: 2,3 miljoen euro. 
Totaal subsidiebedrag: 1,1 miljoen euro, waarvan 0,8 miljoen euro uit het EFRO. 
Project uitgevoerd van oktober 2006 tot augustus 2007. 
Het project werd opgestart toen er met behulp van nationale subsidies forse financiële steun werd 
verleend voor hernieuwbare energie. De aangekochte uitrusting bleef acht jaar in gebruik (langer dan 
de vereiste wettelijke duurzaamheidsperiode). De steun aan deze vorm van energie verminderde 
echter doordat de Wet hernieuwbare energie in 2016 werd gewijzigd. Bijgevolg gebruikte de 
begunstigde in 2016 nog slechts 16 % van de totale capaciteit van de installatie. 
Ten tijde van onze controle wekte de installatie geen hernieuwbare energie meer op. 
Project 26 (OP Italië) – Het opzetten van een computercentrum 
Totale investeringskosten: 9,8 miljoen euro. 
Totaal subsidiebedrag: 6,8 miljoen euro, waarvan 3,5 miljoen euro uit het EFRO. 
Project uitgevoerd van maart 2005 tot februari 2008. 
Projectdoelstelling: een geavanceerd computercentrum opzetten voor dienstverlening aan de gehele 
regio en voor samenwerking met onderzoekscentra, bedrijfsleven en openbare lichamen in Italië en 
daarbuiten. 
Het centrum werd opgezet en gebruikt voor uiteenlopende onderzoeksactiviteiten. De 
samenwerking tussen de projectpartners werd slechts één jaar na de afronding van het project 
voortgezet. 
De belangrijkste redenen waarom het project geen duurzame resultaten kon garanderen, waren een 
wijziging van de bedrijfsprioriteiten en de moeilijke financiële situatie bij een van de partners. 
Het uitvoeringsorgaan had deze twee risico's voor de duurzaamheid tijdens de selectiefase 
opgemerkt, maar dit had niet belet dat het project voor EFRO-financiering was geselecteerd. 
Door een gebrek aan verdere investeringen in de modernisering, waren de kernactiva (de computers 
zelf) ten tijde van de controle niet langer in gebruik. 
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33. In drie gevallen28 waren er geldige redenen voor het gebrek aan duurzaamheid of lagen 

de oorzaken ervan buiten de invloedssfeer van de begunstigde, bijv. ontwikkelingen op de 

markt of in de nationale wetgeving. In vijf andere gevallen29 was het gebrek aan 

duurzaamheid echter toe te schrijven aan tekortkomingen in het beheer of andere 

problemen die hun oorsprong vonden in de betrokken bedrijven. Daarnaast was het voor 

één project30 niet mogelijk om de duurzaamheid te beoordelen wegens een 

eigendomsoverdracht bij de begunstigde. 

34. Een gemeenschappelijk kenmerk van de OP's op grond waarvan de gecontroleerde 

projecten werden uitgevoerd, betrof het creëren of behouden van banen in bestaande en 

nieuwe bedrijven door de productiviteit, winstgevendheid en innovatie van die bedrijven te 

verbeteren. Deze indicator werd gebruikt en bijbehorende streefcijfers werden vastgesteld 

in 29 van de 41 onderzochte projecten (zie bijlage III voor meer informatie). Voor de overige 

twaalf projecten was de informatie over de projectresultaten onvolledig, of hadden ze 

voornamelijk ten doel milieuproblemen aan te pakken en oude industrieën om te schakelen, 

zodat de werkgelegenheid in die gevallen geen prioriteit was en daarom niet werd gemeten. 

35. Wat het scheppen van banen betreft, werden, naast de duurzaamheidseisen uit hoofde 

van het EU-recht, ook op grond van nationale bepalingen (in voorkomend geval) eisen 

gesteld aan begunstigde bedrijven en moesten deze, op grond van subsidieovereenkomsten, 

een bepaald aantal nieuwe banen creëren of de bestaande werkgelegenheid behouden. 

Deze functies moesten tot het einde van de duurzaamheidsperiode ingevuld zijn, of ten 

minste toch permanent worden aangeboden en bekendgemaakt. 

36. Niet alle projecten behaalden hun banenstreefcijfer tegen de voltooiingsdatum, maar 

de resultaten bleken in het algemeen toch relatief bevredigend te zijn. Zoals blijkt uit 

bijlage V was de werkgelegenheid bij de 41 gecontroleerde projecten bij de afronding ervan 

                                                           
28 De projecten 1 (faillissement van begunstigde door toenemende concurrentie op de 

zonnecellenmarkt), 10 (moeilijk klimaat in de betrokken sector) en 35 (wijzigingen in de 
wetgeving inzake hernieuwbare energie). 

29 De projecten 5, 7, 14, 26 en 32. 

30 Project 25. 
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toegenomen met een gemiddelde van 7,7 %: 66,4 % bij kmo's en 3,7 % in grotere 

ondernemingen. Door de economische crisis ondergingen de meeste bedrijven echter 

herstructureringen en we stelden vast dat de gecreëerde banen na de afronding van de 

projecten vaak verloren gingen (zie ook bijlage V). Bij project 41 in het kader van het OP 

Polen, bijvoorbeeld, onderging de begunstigde verschillende herstructureringen in verband 

met de optimalisering van de productieprocessen, hetgeen in totaal leidde tot een forse 

vermindering van de werkgelegenheid. In het kader van het OP Burgenland waren de banen 

bij één project niet gewaarborgd na de duurzaamheidsperiode en ging een andere 

begunstigde failliet. Tegen medio 2016 was het aantal werknemers in kmo's gemiddeld met 

1 % gestegen in vergelijking met de toestand aan het einde van het project, maar was dat 

aantal met 6 % gedaald voor de grotere bedrijven (zie ook bijlage V). 

37. Wanneer de BA's voor elke gecreëerde baan subsidiemaxima hadden vastgesteld, was 

de kostenefficiëntie van de subsidies (gemeten aan de hand van de totale investeringskosten 

per gecreëerde baan) waarschijnlijk hoger. Wanneer de begunstigden deze maxima 

overschreden, konden ze de subsidie niet ontvangen. De begunstigden werden aldus 

gedwongen meer aandacht te besteden aan de omvang van hun investeringen. We 

constateerden echter dat dergelijke maxima alleen bij de twee Duitse OP's werden 

toegepast. 

38. Wat de economische vooruitzichten van de geanalyseerde begunstigde bedrijven 

betreft, bleek dat twee ervan31 niet langer bestonden. Daarnaast werden in totaal nog 19 

andere bedrijven (zie bijlage III) ten tijde van onze controle geconfronteerd met uitdagingen 

in verband met hun toekomstige economische gezondheid, bijvoorbeeld 

schuldherstructurering of -vereffening of dalende productie32. Tot slot hingen de zakelijke 

vooruitzichten van de bedrijven in sommige gevallen af van de uitkomst van lopende 

onderzoeksprojecten en de mogelijkheid daarvan om extra kapitaal te genereren33. 

                                                           
31 De projecten 1 en 26. 

32 De projecten 7, 10, 28, 29, 33, 36 en 38. 

33 De projecten 2, 24 en 27. 



 29 

Indirecte resultaten zijn moeilijk te meten en aan financiering te koppelen 

39. Alleen bedrijven die geregistreerd en gevestigd zijn in een regio die in aanmerking komt 

voor financiering uit het EFRO, mogen deze financiële steun aanvragen34. Daarom dienen 

productieve investeringen ook bredere voordelen voor de betrokken regio op te leveren 

(indirecte resultaten). Dergelijke voordelen zijn bijvoorbeeld een toename van de 

werkgelegenheid en versterkt ondernemerschap en concurrentievermogen in de regio, 

betere milieuomstandigheden, meer innovatie en hogere overlevingspercentages voor 

bedrijven. Een ander belangrijk doel is om, met het oog op de economische samenhang, te 

voorkomen dat economische activiteiten uit de regio van herkomst naar elders worden 

verplaatst. De projecten dienen ook mogelijke overloopeffecten te hebben, bijvoorbeeld het 

aanzwengelen van de handel voor lokale leveranciers of dienstverleners die zakelijke relaties 

onderhouden met het begunstigde bedrijf, of het verbeteren van hun vaardigheden of 

kennisbestand door bedrijfsadvies of netwerkmogelijkheden te verstrekken. 

40. Dergelijke indirecte resultaten werden in geen van de door de controle bestreken OP's 

als strategische doelstelling gespecificeerd. Voorts waren dergelijke indirecte resultaten in 

geen enkele van de gecontroleerde projecten opgenomen als uitdrukkelijke operationele 

doelstelling. Aangezien dergelijke operationele doelstellingen of de bijbehorende 

indicatoren op projectniveau ontbreken, kunnen deze gegevens niet worden geaggregeerd 

om de indirecte resultaten op regionaal niveau te meten. Zonder systematische meting van 

en verslaglegging over de overloopeffecten voor de regio's door de BA's was het lastig een 

causaal verband te leggen tussen door de EU gefinancierde investeringen in de particuliere 

sector en regionale ontwikkeling. 

41. Op het niveau van de projecten is het behalen van indirecte resultaten en de 

duurzaamheid daarvan inherent moeilijk vast te stellen. Zo viel het causale verband tussen 

de EU-projecten en hun werkgelegenheidseffecten op regionaal niveau bijvoorbeeld moeilijk 

aan te tonen. Bijdragen tot de doelstellingen van het cohesiebeleid, zoals innovatie, 

netwerkvorming en het delen van kennis (zie paragraaf 4) kwamen slechts voor in 

                                                           
34 Zie bijvoorbeeld artikel 5, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1083/2006. 



 30 

uitzonderlijke gevallen waarin de projecten samenwerking of netwerkvorming met 

instellingen voor hoger onderwijs inhielden. 

42. Niettemin droeg een aantal onderzochte projecten bij tot de indirecte resultaten. 

Projecten met directe resultaten die in zekere mate duurzaam waren (zie de paragrafen 26-

31) leverden bijvoorbeeld eveneens economische of sociale voordelen op voor de 

plaatselijke gemeenschappen of de regio's waar ze werden uitgevoerd, onder meer via 

lokale leveranciers en dienstverleners. Dankzij die investeringen werden vaste banen voor 

geschoolde werknemers gecreëerd, hetgeen ook resulteerde in bijkomende economische 

activiteit in de regio. Andere indirecte resultaten waren: minder vervuiling, afval en lawaai35, 

grotere energie-efficiëntie36, de vernieuwing van brownfieldterreinen37 en een hogere 

omzet buiten de regio of toegenomen uitvoer38. Voorts genoten de regio's in veel gevallen 

hogere belastinginkomsten dankzij de investeringen. 

43. In de zeldzame gevallen waarin bijdragen tot de indirecte resultaten konden worden 

vastgesteld, waren deze echter niet altijd duurzaam. De belanghebbenden in de regio Apulië 

hadden bijvoorbeeld structurele tekortkomingen bij kmo's en hun doorgaans kleine omvang 

aangewezen als een belemmering voor de regionale ontwikkeling en het scheppen van 

banen39. Om daar wat aan te doen was het in het kader van een van de OP-maatregelen een 

voorwaarde dat projectkandidaten die geen grote bedrijven waren met andere kmo's 

consortia moesten vormen om een aanvraag voor ERFO-subsidies in te dienen, in de hoop 

dat de consortia na de beëindiging van de projecten zouden voortbestaan. Bij twee van de 

gecontroleerde projecten werd deze doelstelling echter niet behaald wegens het gebrek aan 

                                                           
35 De projecten 33, 35, 36, 37, 39, 40 en 41. 

36 Project 11. 

37 De projecten 8, 14 en 15. 

38 De projecten 16 en 17 in het kader van het OP Nedersaksen en de projecten 19, 21, 23 en 24 in 
het kader van het OP Saksen. 

39 Zie de studie van de OESO “Italy: Key issues and policies, OECD studies on SMEs and 
entrepreneurship” (2014). 
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inzet van de betrokken partners voor de projectdoelstellingen en de kunstmatige aard van 

de consortia (zie tekstvak 5). 

Tekstvak 5 – Voorbeelden van niet-duurzame indirecte projectresultaten 

De projecten 29 en 31 (OP Apulië/Italië) – Projecten uitgevoerd door consortia van kmo's 
In het kader van een maatregel van het OP mochten kmo's alleen een aanvraag indienen als 
consortium, om hen te versterken en zo in staat te stellen beter bij te dragen tot het aanzwengelen 
van de economische groei. 
Project 29: de totale investeringskosten bedroegen 25 miljoen euro. 
Subsidiebedrag: 16 miljoen euro, waarvan 8 miljoen euro uit het EFRO. 
Project 31: de totale investeringskosten bedroegen 5 miljoen euro. 
Subsidiebedrag: 3 miljoen euro, waarvan 1,5 miljoen euro uit het EFRO. 
 
Elk project had twee partners: een leidend bedrijf en een tweede bedrijf dat een marginale rol 
vervulde. Na voltooiing van het project bleven de secundaire bedrijven ofwel verder een marginale 
rol vervullen, ofwel waren ze niet langer actief op de markt. 
De consortia werden enige tijd na de afronding van het project of tijdens de uitvoering ontbonden. 
Dit toont aan dat de consortia kunstmatig werden opgericht om te garanderen dat het project voor 
subsidies in aanmerking kwam. Bijgevolg kwamen de voordelen voor de regio, met name 
economische groei en bijkomende banen, niet tot stand40. 

De programmering, selectie en monitoring van de projecten waren onvoldoende op 

duurzaamheid gericht 

44. Er zijn mogelijk tal van redenen waarom duurzame projectresultaten werden behaald 

(of niet); en tal van praktijken die daarop van invloed zijn. Dergelijke redenen kunnen zowel 

op projectniveau als op strategisch niveau (of programma-/OP-niveau) worden aangewezen. 

Weinig bevordering van de duurzaamheid in de OP-programmering 

45. Onze beoordeling was gebaseerd op goede en slechte praktijken in verband met de 

bevordering van de duurzaamheid in de OP's, met inbegrip van de aandacht voor de 

relevante risico's. We onderzochten ook de mate waarin de BA's de bedrijfsbehoeften in de 

desbetreffende regio's hadden geanalyseerd evenals het marktfalen waarmee ze werden 

geconfronteerd. Tot slot bekeken we hoe de wettelijke duurzaamheidseisen waren 

toegepast. 

                                                           
40 Dit werd ook vermeld in de OESO-studie van 2014: “Italy: Key issues and policies, OECD studies 

on SMEs and entrepreneurship”. 
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46. Zelfs op strategisch planningniveau constateerden we diverse tekortkomingen die 

zouden kunnen verklaren waarom een significant deel van de gecontroleerde projecten geen 

of slechts ten dele duurzame/langdurige resultaten opleverde. Bij het opstellen van de OP's 

troffen de BA's doorgaans onvoldoende maatregelen om de duurzaamheid te ondersteunen 

met passende beleidsmaatregelen en voorwaarden die verder gingen dan de wettelijke 

vereisten (zie paragraaf 12). 

Duurzaamheid was geen prioriteit in de OP's 

47. Tot 2013, maar voornamelijk tijdens de programmeringsperiode die in 2006 eindigde, 

werd er in de OP's te weinig nadruk gelegd op de duurzaamheid van de resultaten. Hoewel 

dit wettelijk niet vereist was, werd in geen van de gecontroleerde OP's ingegaan op de 

noodzaak om na te gaan of de investeringsprojecten duurzame resultaten opleverden. De 

OP's brachten weliswaar bredere economische ontwikkelingsdoelstellingen met zich, zoals 

een toename van de werkgelegenheid en een groter regionaal concurrentievermogen, maar 

het belang van langetermijnresultaten werd er niet in benadrukt. Duurzaamheid was geen 

doelstelling in de OP's, noch in andere strategische documenten, en er was geen specifieke 

indicator om dit te meten. 

48. Noch de OP's, noch andere planningdocumenten van de programma's voor sectorale 

bedrijfsondersteuning behandelden de risico's voor het behalen van duurzame 

projectresultaten, en er werden dus ook geen risicobeperkende maatregelen overwogen. 

Bovendien werd in de strategische planningdocumenten geen nauwkeurige uiteenzetting 

gegeven van de gewenste indirecte resultaten voor de regio's noch van de mechanismen om 

deze te meten (zie ook de paragrafen 40-43). 

49. De nationale autoriteiten verzamelden geen statistieken over de 

overlevingspercentages van bedrijfsentiteiten die financiële steun ontvingen van de EU of 

over de redenen voor niet-duurzame projectresultaten. Ze verrichtten geen benchmarking 

van het succes van de bedrijven die met overheidsgeld werden gesteund ten opzichte van 

die welke geen steun ontvingen. Daarom beschikten ze niet over belangrijke informatie 

tijdens het opstellen van de diverse regelingen voor de bevordering van het bedrijfsleven in 

het kader van de OP's. 
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50. Met het verschaffen van EFRO-cofinanciering voor maatregelen ter ondersteuning van 

ondernemingen beoogde de Commissie voornamelijk economische effecten te sorteren; de 

duurzaamheid van de investeringsresultaten was slechts een bijkomstig aspect. Met 

betrekking tot duurzaamheid vond zij het het belangrijkst dat werd voldaan aan de eisen uit 

hoofde van het EU-recht. De Commissie verstrekte de BA's geen richtsnoeren in verband 

met de selectie of het opzetten van projecten, noch andere steun ter bevordering van de 

duurzaamheid van de resultaten. 

De behoefteanalyses waren ontoereikend en de feitelijke behoefte aan 

overheidsfinanciering werd niet naar behoren vastgesteld 

51. Duurzaamheid betekent dat overheidsfinanciering wordt gebruikt voor die projecten die 

het beste kunnen bijdragen tot de doelstellingen van de OP's. Behoefteanalyses dragen bij 

tot de algemene duurzaamheid doordat ze het mogelijk maken de activiteiten/bedrijven te 

identificeren die het meest relevant zijn voor het behalen van de doelstellingen van het OP 

evenals de ondernemingen die de grootste behoefte hebben aan overheidsfinanciering, de 

ondernemingen waarvoor op de markt geen oplossingen kunnen worden gevonden of 

waarvoor de marktomstandigheden niet gunstig zijn om particuliere investeringen aan te 

trekken (“marktfalen”). Als de begunstigden geen echte behoefte aan overheidssteun 

hadden, maar in plaats daarvan dezelfde beslissingen zouden hebben genomen zonder 

steun, is er een groter risico op een buitenkanseffect. Ook zouden minder begunstigden met 

een werkelijke behoefte aan overheidsfinanciering deze ontvangen, waardoor de algemene 

duurzaamheid afneemt. 

52. Hoewel de gecontroleerde OP's elementen van een behoefteanalyse omvatten, was in 

geen ervan, noch in de desbetreffende ex-ante-evaluaties die aan de OP's voorafgingen een 

grondige analyse te vinden van de feitelijke behoeften van de bedrijven (bijv. die van grote 

bedrijven in vergelijking met die van kleine bedrijven) aan investeringssteun in de betrokken 

regio's. Er werden geen uitvoerige enquêtes, specifieke onderzoeken of soortgelijke 

voorbereidende activiteiten verricht om de behoeften van de kwetsbaarste sectoren te 

identificeren voordat de maatregelen voor bedrijfsondersteuning werden opgesteld. Met 

name de behoefteanalyses die in de desbetreffende Italiaanse, Oostenrijkse en Poolse OP's 

met betrekking tot bedrijfsondersteuning werden voorgesteld, lieten te wensen over. 
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53. In verschillende gevallen (de OP's voor Saksen en Nedersaksen, en in zekere mate ook 

de Italiaanse en Tsjechische OP's) werd de aanvankelijke situatie van de bedrijven in de 

betrokken regio's relatief uitgebreid beschreven, met inbegrip van de bijzondere 

beperkingen waarmee ze werden geconfronteerd bij het doen van investeringen en het 

creëren van bijkomende werkgelegenheid. In andere OP's ontbraken duidelijke regionale 

plannen voor het ondervangen van die beperkingen, bijv. verbetering van toegang tot 

financiële middelen, het aantrekken van particuliere financiering, verhoging van de 

productie, omzet, uitvoer of productiviteit en het introduceren van nieuwe producten. 

Bovendien waren er geen plannen die aangaven hoe het EFRO waarde zou toevoegen door 

op de langere termijn veranderingen teweeg te brengen in de bedrijvensector, waaronder 

diepgaandere herstructureringsprocessen die parallel met economische effecten voor de 

werkgelegenheid of het concurrentievermogen van bedrijven nodig zijn. 

54. Voorts stelden de OP's de feitelijke behoefte van de bedrijven aan overheidsfinanciering 

niet duidelijk vast, en gaven ze evenmin de onvolkomenheden in de marktwerking in de 

verschillende regio's duidelijk aan. Bijgevolg ontbraken degelijke verklaringen waarom 

bepaalde bedrijven EU-middelen dienden te ontvangen om te investeren in hun 

activabestand (bijv. op grond van de sector, de omvang, het bedrijfspotentieel of de mate 

van innovatie). Met uitzondering van het Tsjechische centrale OP werd in geen van de 

gecontroleerde OP's een motivering verstrekt die aantoonde dat grote bedrijven voor EFRO-

cofinanciering in aanmerking kwamen. 

55. De BA's gingen ervan uit dat vrijwel alle bedrijven die zich in een convergentieregio, of 

een andere structureel zwakke regio, bevonden onvolkomenheden in de marktwerking 

ondervonden en daarom openbare investeringssteun nodig hadden, hetgeen niet 

noodzakelijkerwijze het geval is. Bovendien pakten de OP's en de investeringsprojecten 

vrijwel geen andere onvolkomenheden in de marktwerking aan dan (potentiële) 

kapitaalbeperkingen of toegang tot leningen, terwijl kmo's andere nadelen ondervinden41 

                                                           
41 Zoals asymmetrie van bedrijfsrelevante informatie, gebrek aan expertise en contacten, 

belemmeringen voor markttoegang en voor de verbetering van hun positie in waardeketens, en 
hoge kosten in verband met investeringen in innovatie of de nodige maatregelen om 
particuliere investeringen aan te trekken. Hiervoor was echter onvoldoende aandacht tijdens 
het opstellen van de OP's. 
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dan grotere bedrijven. De behoefte aan overheidsinterventie om financiële steun te 

combineren met niet-financiële bijstand (bijv. diagnose, advies of toegang tot 

gespecialiseerde infrastructuur) werd verwaarloosd. 

56. De Commissie heeft het risico op een buitenkanseffect in verband met de EU-middelen 

niet aangepakt tijdens de goedkeuring van de gecontroleerde OP's, bijvoorbeeld door die 

risico's in de OP's naar voren te brengen of door richtsnoeren te verstrekken over de selectie 

van relevante projecten. In het kader van verschillende OP's werden EFRO-middelen 

verstrekt bovenop bestaande nationale of regionale subsidieregelingen ter ondersteuning 

van ondernemingen. Uitgaande van langdurige ervaring in de lidstaten leverden deze 

subsidieregelingen doorgaans zinvolle investeringen op. Het feit dat de EU-middelen een 

aanvulling vormden op nationale en particuliere investeringen wees er niet op dat ze 

waarschijnlijk zouden leiden tot een hoger aantal concurrerende projectaanvragen of tot 

een hogere kwaliteit daarvan. Bovendien leidde de EU-financiering niet tot betere 

duurzaamheid van de projectresultaten dan door de wettelijke voorschriften vereist was 

(bijv. door doelmatiger controles en verslaglegging te eisen of strengere voorwaarden op te 

leggen), aangezien deze niet gekoppeld was aan het streven naar langetermijnresultaten. 

Focus op wettelijke duurzaamheidseisen 

57. De lidstaten waren ook verantwoordelijk voor de correcte tenuitvoerlegging van de 

wettelijke duurzaamheidseisen van de EU. De Commissie was verantwoordelijk voor het 

monitoren van de inspanningen van de lidstaten en moest zorgen voor naleving van het EU-

recht. In de lidstaten waarop de controle betrekking had, bleven de regels voor de 

duurzaamheid van de projectresultaten beperkt tot de in het EU-recht vastgestelde 

voorschriften (zie bijlage VI). 

58. De Commissie en de BA's achtten de naleving van de wettelijke vereisten inzake 

duurzaamheid toereikend42. Op grond van deze aanpak aanvaardden zij dat in de OP's in de 

programmeringsperioden 2000-2006 en 2007-2013 geen strengere voorwaarden werden 

vastgesteld om langetermijnresultaten te bevorderen, zoals, in voorkomend geval, de 

                                                           
42 Voornamelijk artikel 30, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1260/1999 en artikel 57 van 

Verordening (EG) nr. 1083/2006. 
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verlenging van de duurzaamheidsperiode tot na de minimumperiode die in de 

verordeningen is vastgelegd43. 

59. Tot slot voegden de BA's, op enkele uitzonderingen na, in de subsidieovereenkomsten 

geen kritische voorwaarden toe betreffende het behalen van langetermijnresultaten. In de 

meeste subsidieovereenkomsten worden alleen de eisen uit hoofde van het EU-recht 

herhaald. Er werden geen duurzaamheidsaangelegenheden in bevorderd aan de hand van 

doeltreffender voorwaarden, bijv. de vaststelling van belangrijke bindende streefcijfers 

inzake werkgelegenheid en streefcijfers inzake productie- en productiviteitsniveaus of 

concurrentiekracht en innovatie, die gedurende een minimale periode moesten worden 

gehandhaafd. 

Gebrek aan aandacht voor duurzaamheid bij de selectie van projecten 

60. Wat de selectieprocedures in het kader van de OP's betreft, analyseerden we de 

relevantie van de projecten voor de doelstellingen van het OP en onderzochten we of er 

criteria bestonden en werden gehanteerd die aan duurzaamheid konden worden gekoppeld. 

We gingen ook na of er rekening werd gehouden met andere aspecten die belangrijk waren 

voor de duurzaamheid van de resultaten, zoals innovatie of het vermijden van het 

buitenkanseffect. 

61. Het feit dat de gecontroleerde projecten in het algemeen strookten met de 

overkoepelende doelstellingen van de OP's is een goede indicatie dat de selectieprocedures 

de selectie van relevante projecten mogelijk maakten. Tijdens de selectiefase werd echter in 

geen enkel OP dat door ons werd gecontroleerd voldoende prioriteit gegeven aan het 

behalen van duurzame resultaten. In het bijzonder werden de risico's voor de 

langetermijnresultaten van de projecten en de risicobeperkende maatregelen zelden 

vermeld in de aanvragen of in de documenten betreffende de selectieprocedures. Ook de 

risico's in verband met het buitenkanseffect werden vaak niet aangepakt. 

                                                           
43 Met uitzondering van één gecontroleerde maatregel in Italië (OP Apulië) waarbij de verplichting 

om onroerende activa te behouden tot tien jaar werd verlengd. 



 37 

62. Hoewel de selectiecriteria doorgaans een aantal doelstellingen en streefcijfers 

omvatten (zoals stimulering van het activabestand van de bedrijven, verbetering van het 

zakelijk potentieel en de concurrentiekracht van de bedrijven, het scheppen van nieuwe 

banen of het redden van bestaande banen), werden de projectaanvragen niet beloond 

wanneer ze het potentieel hadden om langdurige resultaten op te leveren. In plaats daarvan 

beoordeelden de BA's, zonder al te veel ambitie, alleen het potentieel ervan om de 

streefwaarden te behouden gedurende de wettelijk vereiste drie tot vijf jaar na afloop van 

het project. Tijdens de selectiefase maakten de BA's geen beoordeling van de mogelijke 

economische resultaten op de lange termijn van de projecten. 

63. Ook is het zo dat innovatie, in de meeste gevallen, tot de belangrijkste doelstellingen 

voor productieve investeringen behoorde in de door ons onderzochte OP's. Bij de evaluatie 

van de projectaanvragen werd echter nauwelijks rekening gehouden met het 

innovatiegehalte van de projecten. Vaak werd er steun verleend aan relatief eenvoudige 

industriële processen die sterker gevaar liepen om slechts kort stand te houden, en waarbij 

dus het risico bestond dat ze geen duurzame resultaten zouden opleveren. We troffen in 

totaal slechts acht projecten44 aan in het kader van de OP's in Italië, Saksen en Tsjechië 

waarbij de begunstigden hadden geïnvesteerd in innovatieve industriële processen of 

producten. Uit de EU-praktijk blijkt dat de begunstigden worden aangespoord om producten 

te creëren die anders en innovatief zijn en die toegevoegde waarde opleveren om de 

duurzaamheid van hun projecten te waarborgen. Projecten met een sterk potentieel voor 

innovatie en concurrentievermogen zijn levensvatbaarder. 

64. Tijdens de selectie van de projecten werd het risico op een buitenkanseffect niet in 

aanmerking genomen, aangezien de BA's geen rekening hielden met de capaciteit van de 

particuliere entiteiten om zelf projecten te financieren of om een hoger aandeel in de kosten 

te dragen. 

65. Er bestaat bijvoorbeeld een aanwijzing voor een buitenkanseffect wanneer de 

projectontwikkelaar al met het project gestart is voordat de subsidie wordt toegekend, 

hetgeen het geval was bij zes gecontroleerde projecten. In dergelijke gevallen bestaat het 

                                                           
44 De projecten 12, 13, 19, 20, 24, 25, 27 en 31. 
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gevaar dat het project ook zonder de steun ondernomen zou zijn of dat er een subsidie was 

beloofd voordat het project beoordeeld werd. 

66. Een ander teken van een mogelijk buitenkanseffect is dat een begunstigde binnen een 

tijdsspanne van slechts enkele jaren meer dan één EU-subsidie toegewezen krijgt en dat 

hiermee door het selectiecomité geen rekening wordt gehouden. Dit was het geval in 15 van 

de 41 gecontroleerde projecten. Verschillende begunstigden ontvingen meer dan één EFRO-

subsidie binnen relatief korte perioden zonder dat ze voor elk van hun aanvragen aan 

betaalbaarheidscontroles werden onderworpen45. 

67. Tot slot constateerden we dat acht van de gecontroleerde projecten46 op vergelijkbare 

schaal en met een vergelijkbare tijdsplanning ook louter met de eigen middelen van de 

bedrijven hadden kunnen worden uitgevoerd dan wel met behulp van bankleningen zonder 

dat ze werden gesubsidieerd (zie figuur 4). Dit was met name het geval wanneer de 

bedrijven deel uitmaakten van een concern. Bijgevolg heeft dergelijk gebruik van 

overheidsmiddelen de vereiste particuliere investeringen verminderd. Bovendien is het zo 

dat de impact van een buitenkanseffect groter wordt naarmate de verstrekte cofinanciering 

toeneemt. Voorbeelden van projecten die werden gesubsidieerd ondanks het feit dat ze niet 

met marktfalen te maken hadden, worden ook weergegeven in tekstvak 6. 

                                                           
45 Een bedrijf in Tsjechië bijvoorbeeld (project 9) ontving drie subsidies binnen een periode van vijf 

jaar. Het bedrijf verklaarde in zijn aanvraag zelfs dat het geen leningen of subsidies nodig zou 
hebben om het project uit te voeren. 

46 De projecten 3, 9, 14, 25, 28, 29, 31 en 41. 
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Figuur 4 – Zouden de projecten zijn uitgevoerd zonder EU-subsidies? 

 
Bron: Analyse van de ERK, op basis van informatie verstrekt door BA's of projectbegunstigden. 

Tekstvak 6 – Voorbeelden van projecten die niet met marktfalen te maken hadden 

Project 19 (OP Saksen/Duitsland) – Uitbreiding van een productiefaciliteit (bouw van een 
fabriekshal en aankoop van gespecialiseerde machines en installaties) 
Totale investeringskosten: 21,6 miljoen euro. 
Totaal subsidiebedrag: 5,4 miljoen euro, waarvan 4,1 miljoen euro uit het EFRO. 
Project uitgevoerd van oktober 2011 tot oktober 2013. 
Het project was een succes omdat het de onderneming in Saksen hielp groeien en zorgde voor 
degelijke werkgelegenheid. 
Op het ogenblik dat de investeringen werden gepland en vormgegeven in 2007/2008 waren er echter 
geen welbepaalde onvolkomenheden in de marktwerking of financiële leemten die door een 
overheidssubsidie moesten worden ingevuld. Het bedrijf had zijn volledige productiecapaciteit in 
Saksen bereikt en diende aanvullende investeringen te verrichten om zijn activiteiten te kunnen 
uitbreiden. 
Als onderdeel van een groot concern had het deze strategische investeringen kunnen doen met 
behulp van eigen middelen en leningen. 
De projecten 29 en 31 (OP Apulië) – Een drukkerij en een fabrikant van vliegtuigonderdelen, totale 
investeringskosten voor alle projecten 30,5 miljoen euro, waaronder 9,8 miljoen euro uit het EFRO 
Totale investeringskosten: 25,1 miljoen euro resp. 5,4 miljoen euro. 
Totaal subsidiebedrag: 16,6 miljoen euro (waaronder 8,3 miljoen uit het EFRO) en 3 miljoen euro 
(1,5 miljoen uit het EFRO). 
Voor deze twee projecten waren geen onvolkomenheden in de marktwerking zichtbaar. 
De begunstigden maakten deel uit van een leidende nationale groep of van consortia van kmo's met 
een stabiele marktpositie. De inkomsten van de begunstigden waren bovendien gestegen in de jaren 
die aan de projectaanvraag voorafgingen. 
In het licht van hun financiële situatie en hun gevestigde marktpositie hadden de begunstigde 
bedrijven bankleningen kunnen krijgen om de projecten te financieren. 
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Ontbrekende indicatoren en projectmonitoring die onvoldoende gericht is op 

duurzaamheid van resultaten 

68. Er moet niet alleen worden gegarandeerd dat de projecten worden uitgevoerd in 

overeenstemming met de verwachte omvang, begroting en timing, het is daarnaast ook 

belangrijk dat er in de beheers- en monitoringregelingen aandacht gaat naar de behaalde 

resultaten bij afronding van de projecten en naar de duurzaamheid van die resultaten 

achteraf. Via relevante indicatoren, monitoring en verslaglegging moet ervoor worden 

gezorgd dat de begunstigde bedrijven niet alleen de wettelijke duurzaamheidseisen naleven, 

maar dat ze ook zorg hebben gedragen voor de resultaten en deze, waar mogelijk, verder 

hebben ontwikkeld. 

Een gebrek aan indicatoren 

69. In de OP's voor de periode 2000-2006 werden er geen indicatoren vastgesteld, of als dat 

wel zo was, waren ze niet eenvormig vastgesteld. In de daaropvolgende periode vroeg de 

Commissie de BA's echter wel om kernindicatoren voor output en resultaten in te voeren. 

Geen van die kernindicatoren verwees echter naar langdurige resultaten. De indicatoren 

werden door de BA's geselecteerd op grond van hun OP-strategieën en soorten subsidies en 

lieten niet toe om de prestaties in alle regio's met elkaar te vergelijken. 

70. Enkele outputindicatoren waren niet specifiek genoeg, maar werden vrij algemeen 

geformuleerd in de desbetreffende documenten voor de projecten uit de 

programmeringsperioden 2000-2006 en 2007-2013. Ook de formulering van 

resultaatindicatoren was doorgaans slecht, aangezien ze niet vaststelden wat er met de 

ondersteuningsprogramma's moest worden gerealiseerd47. Doordat relevante, kwalitatieve 

en kwantificeerbare indicatoren voor de meting van de output en resultaten ontbraken, kon 

er geen alomvattende beoordeling van de projecteffecten worden verricht (zie de 

voorbeelden in tekstvak 7). Zelfs wanneer de resultaatindicatoren in zekere mate de directe 

en onmiddellijke doelstellingen van de projecten behandelden, werd geen ervan gebruikt 

om de duurzaamheid van de resultaten, activiteiten of concrete acties in het kader van de 

                                                           
47 Deze kritiek werd ook geuit in het Jaarverslag 2016 van de ERK, zie paragraaf 6.76 in hoofdstuk 6 

over cohesie. 
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projecten te meten (zie ook het gedeelte over projectmonitoring hierna). Het is weliswaar 

belangrijk om prestatie-indicatoren te hanteren, maar een teveel aan prestatie-indicatoren 

moet worden vermeden48. 

Tekstvak 7 – Voorbeelden van tekortkomingen bij de vaststelling van prestatie-indicatoren 

De OP's Nedersaksen en Saksen verwezen ook naar andere belangrijke programmadoelstellingen 
dan werkgelegenheid, zoals grotere concurrentiekracht en betere innovatie, hogere productiviteit, 
toegenomen exportcapaciteit en handel met andere regio's, maar hadden daarvoor geen 
bijbehorende indicatoren op projectniveau. Vandaar dat er op projectniveau over dergelijke 
prestaties geen projectgegevens werden verzameld. 

De meting van het succes van programma's en de duurzaamheid van de resultaten in het kader van 
het centrale Tsjechische OP had te lijden onder een gebrek aan bindende resultaatindicatoren en 
ontoereikende verslaglegging over niet-bindende resultaatindicatoren. De begunstigden konden 
opnieuw onderhandelen over (lagere) streefwaarden indien ze de vastgestelde streefwaarden niet 
volledig behaalden. 

In het kader van het OP Apulië was het creëren van banen de enige verplichte indicator bij drie van 
de vier gecontroleerde projecten. Bij één maatregel waren geen bindende indicatoren vastgesteld 
(zie project 32). Bovendien werden de projectstreefcijfers in het kader van het Italiaanse centrale OP 
verlaagd tijdens het goedkeuringsproces (de projecten 25 en 28), hetgeen aangeeft dat de 
aanvankelijke streefcijfers onrealistisch waren. 

71. In enkele gevallen waren de streefwaarden voor de indicatoren niet realistisch: in twee 

gevallen (de projecten 19 en 22) werden de doelstellingen op het gebied van banen met 

ongeveer 100 % overtroffen en in één geval (project 11) waren de gerealiseerde 

energiebesparingen bijna drie keer hoger dan in de planningdocumenten was voorspeld. In 

de evaluatie halverwege de looptijd van het Tsjechische OP werd geconcludeerd dat de 

verschillende op OP-niveau vastgestelde streefcijfers niet ambitieus genoeg waren. Daarom 

werd aanbevolen om ze met 200 % of meer te verhogen. 

                                                           
48 Zoals vermeld in Speciaal verslag nr. 2/2017: “De onderhandelingen van de Commissie over de 

partnerschapsovereenkomsten en programma's op cohesiegebied voor de periode 2014-2020: 
doelgerichtere uitgaven voor prioriteiten van Europa 2020, maar steeds complexere regelingen 
voor prestatiemeting”. Dit verslag bevat de aanbeveling om “vast te stellen welke van deze 
indicatoren het meest relevant en geschikt zijn voor het bepalen van de impact van EU-
optreden”. 
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Projectmonitoring onvoldoende gericht op duurzaamheid 

72. Ondanks het gebrek aan indicatoren kwamen we tot de conclusie dat de monitoring van 

de projectuitvoering doorgaans passend was. Deze was echter sterk op output gebaseerd en 

niet geharmoniseerd op het gebied van de monitoring en verificatie van de gegevens of de 

beschikbaarheid van elektronische verslagleggingsinstrumenten. De controle- en 

monitoringsystemen voor de projecten die in de door de controle bestreken regio's 

aanwezig waren, droegen ertoe bij dat de output min of meer zoals gepland op de 

voltooiingsdatum van de projecten was opgeleverd en dat de subsidies voor de aankoop van 

de subsidiabele activa gebruikt waren. 

73. De BA's monitorden de duurzaamheid van de projecten echter niet op doeltreffende 

wijze wat betreft de wettelijke vereisten en andere aspecten die op langdurige resultaten 

wijzen. Bij voltooiing van de projecten moesten de begunstigden een eindverslag 

verstrekken over hun uitgaven voor de projecten (output), maar niet altijd over de directe 

resultaten die bereikt waren (zie bijlage VII voor de verschillende monitoringeisen in 

verband met de gecontroleerde OP's). De BA's hadden ook niet gepland hoe ze de gevallen 

zouden behandelen waarbij de resultaten pas achteraf, na de voltooiing van het project, 

zichtbaar zouden worden. 

74. In het algemeen bleef de monitoring van de wettelijke duurzaamheidseisen, na de 

voltooiing van de projecten, slechts beperkt en verschilde deze per OP. De regelingen voor 

verslaglegging en monitoring, evenals de respectieve plichten van de autoriteiten en de 

begunstigden na de afronding van de projecten, waren niet altijd duidelijk of formeel 

gespecificeerd in administratieve documenten bij alle OP's49. De BA's verstrekten de 

begunstigden geen richtsnoeren of stelselmatig advies over de duurzaamheidsmonitoring. 

                                                           
49 Bijvoorbeeld het Oostenrijkse OP en bepaalde specifieke maatregelen in het kader van de 

Italiaanse centrale en regionale OP's. De Poolse autoriteiten keurden pas in 2012, d.w.z. aan het 
einde van de periode 2007-2013, richtsnoeren betreffende de duurzaamheid van projecten 
goed. Daarin waren duurzaamheidseisen opgenomen, evenals specifieke criteria over de 
duurzaamheidsbeoordeling, een methodiek om correcties te berekenen en aanbevelingen voor 
de behandeling van specifieke omstandigheden (bijv. wijzigingen in de eigendomsstructuur, 
afgeschreven activa of gewijzigde of beperkte output en resultaten). Zelfs deze richtsnoeren 
zorgden echter niet voor volledig doeltreffende monitoring om duurzame resultaten te kunnen 
bereiken, aangezien de BA niet over relevante, betrouwbare gegevens beschikte. 
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Zij beschikten evenmin over IT-systemen om gegevens over de duurzaamheid te verzamelen, 

en geen enkele BA kon robuuste statistieken over de naleving van de wettelijke 

duurzaamheidseisen voorleggen. Aangezien de BA's wettelijk niet verplicht waren om 

follow-up te blijven geven aan de evolutie van de projecten, stopten ze daarmee 

onmiddellijk na afloop van de wettelijke duurzaamheidsperiode. 

75. Het bovenvermelde gebrek aan indicatoren en de beperkte monitoring na voltooiing 

van de projecten verhinderden dat de duurzaamheid van de projectresultaten kon worden 

gemeten. Beide tekortkomingen leidden er ook toe dat de causale verbanden tussen de EU-

middelen die voor de ontwikkeling van de particuliere sector waren verstrekt en de daarmee 

gegenereerde economische effecten voor de bedrijven en de regio's moeilijk vast te stellen 

waren. 

Onvoldoende gebruik van evaluaties achteraf 

76. We troffen geen evaluaties van de productieve-investeringsprogramma's aan waarin 

een specifieke beoordeling van de duurzaamheid van de resultaten was opgenomen. Door 

de beperkte reikwijdte van de monitoring van de wettelijk vereiste duurzaamheid, het 

ontbreken van een IT-systeem voor de verzameling van gegevens in verband met die 

monitoring en het gebrek aan langdurige monitoring na het einde van de 

duurzaamheidsperiode waren er geen gegevens beschikbaar over de duurzaamheid van de 

door de EFRO-projecten behaalde resultaten, noch over de economische ontwikkeling van 

de begunstigde bedrijven of over de effecten die de projecten hadden op de regio's. Dit 

maakte het onmogelijk om lessen te trekken en deze systematisch aan te wenden voor de 

desbetreffende regionale steunregelingen uit hoofde van de ESIF voor de 

periode 2014-2020. 

77. De Commissie verrichtte geen specifieke controles of beoordelingen van de 

duurzaamheid van de door het EFRO gefinancierde investeringen. Voor informatie over de 

duurzaamheid en de algemene uitvoering van OP's moest zij voornamelijk uitgaan van de 

gegevens die gerapporteerd waren in de jaarlijkse uitvoeringsverslagen van de BA's. De 

meeste gegevens betroffen echter hoofdzakelijk de prestaties op het gebied van de 

opneming van de middelen. In hun jaarverslagen moesten de BA's ook gevallen van niet-
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naleving van de wettelijke duurzaamheidseisen rapporteren. De Commissie kon echter 

bewijsmateriaal overleggen met betrekking tot de maatregelen die getroffen waren om 

follow-up te geven aan deze gevallen van niet-naleving. 

78. De Commissie nam studies over financiële steun uit het EFRO voor grote bedrijven en 

kmo's op in haar bredere evaluatie achteraf van het cohesiebeleid voor de 

periode 2007-201350. Hoewel de eindverslagen geen directe beoordelingen van de 

duurzaamheid van de resultaten inhielden, bevatten ze niettemin bevindingen die relevant 

zijn voor de doelstelling om met EU-investeringen in bedrijven langdurige resultaten te 

boeken. De belangrijkste evaluatiebevindingen betreffende de twee soorten bedrijven 

waren consistent met onze controleresultaten en worden samengevat in bijlage VIII. De 

Commissie heeft geen statistieken verzameld over de overlevingspercentages van door de 

EU gefinancierde bedrijven op EU- en nationaal niveau. Bijgevolg kan zij alsnog geen 

benchmarking verrichten tussen bedrijven die steun ontvingen en andere bedrijven. 

Corrigerende maatregelen wegens het niet behalen van streefcijfers of het niet naleven 

van duurzaamheidseisen werden niet consistent toegepast 

79. We bekeken hoe de BA's corrigerende maatregelen toepasten wanneer de vastgestelde 

streefcijfers niet werden behaald of wanneer niet werd voldaan aan de duurzaamheidseisen, 

aangezien dit ook van invloed kan zijn op de mate waarin duurzame resultaten werden 

geboekt. 

80. De BA's voorzagen in terugvorderingen wanneer de in de subsidieovereenkomst 

vastgestelde, bindende streefcijfers niet werden behaald en wanneer niet aan de wettelijke 

duurzaamheidseisen werd voldaan. Deze maatregelen werden echter niet eenvormig 

toegepast. De mate waarin projecten moesten achterblijven bij de streefcijfers voordat er 

                                                           
50 “Ex-post evaluation of Cohesion Policy programmes 2007-2013, Final report – work package 2: 

“Support to SMEs – Increasing Research and innovation in SMEs and SME Development"", 
30 maart 2016; en “Final Report – work package 4: “Support to large enterprises"", 18 februari 
2016. Samenvatting in het werkdocument van de diensten van de Commissie 
SWD(2016) 318 final van 19 september 2016. 
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corrigerende maatregelen werden toegepast, liep uiteen, en de terugvorderbare bedragen 

varieerden eveneens en waren afhankelijk van de in de OP's vastgestelde regels. 

81. De twee Duitse BA's pasten terugvorderingen toe tenzij alle bindende streefcijfers (voor 

het scheppen of behouden van banen) bij voltooiing van het project waren bereikt51. De 

Tsjechische en Poolse BA's stelden zich soepeler op: ze vorderden slechts middelen terug 

indien de daadwerkelijk behaalde waarde minder dan 95 % (Tsjechische Republiek) of 90 % 

(Polen) van de vastgestelde bindende streefcijfers bedroeg. Ook de Italiaanse autoriteiten 

vorderden middelen terug van projecten waarbij de streefwaarden niet werden behaald. 

82. De terug te vorderen bedragen liepen ook sterk uiteen tussen de OP's. De Duitse en 

Tsjechische OP's pasten volledige terugvordering toe. Voor de Italiaanse OP's was de 

terugvordering echter evenredig met de waarde van de activa en de periode waarin ze niet 

meer werden gebruikt. De Italiaanse BA paste uitsluitend volledige terugvordering toe 

wanneer de niet-naleving in kwestie een substantiële inbreuk op de wettelijke 

duurzaamheidseis vormde, de werkgelegenheidsdoelstellingen niet waren behaald of de 

bedrijven minder aan de projectfinanciering bijdroegen dan in de subsidieovereenkomsten 

was vastgesteld. 

83. Vaak kon over bindende streefcijfers of relevante uiterste termijnen opnieuw worden 

onderhandeld. In dergelijke gevallen stonden de BA's dit toe voordat de 

duurzaamheidsperiode afgelopen was, in het licht van de waarden die waarschijnlijk zouden 

worden behaald. Hoewel dit in bepaalde gevallen te rechtvaardigen viel, bijv. omdat de 

externe factoren veranderden, bestaat het risico dat dit, als het bijna als regel wordt 

toegepast, zowel de eerdere selectie van projectaanvragen voor financiering als het behalen 

van duurzame resultaten twijfelachtig maakt. 

84. In andere gevallen (bijv. in het Tsjechische regionale OP) werd in de 

subsidieovereenkomsten toegestaan dat de gesubsidieerde activa vóór het einde van de 

duurzaamheidsperiode aan derden werden overgedragen op voorwaarde dat de BA deze 

overdracht had goedgekeurd. Volgens de BA vonden dergelijke overdrachten uitsluitend 

                                                           
51 Saksen voorzag in specifiek gemotiveerde gevallen echter in de mogelijkheid van vrijstelling van 

terugvordering en stopzetting. 
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plaats na een grondige beoordeling van het bedrijf waaraan de gesubsidieerde activa 

werden overgedragen. Niettemin creëerde een dergelijke praktijk het risico dat een bedrijf 

uiteindelijk kon profiteren van een subsidie zonder dat het de gewone 

projectselectieprocedures moest doorstaan. 

Er werden enkele verbeteringen aangebracht in de ESIF-verordeningen voor 2014-2020 

teneinde de mogelijkheid voor duurzame resultaten te vergroten 

85. We beoordeelden in hoeverre de Commissie de uit eerdere programma's geleerde 

lessen had toegepast in haar wetgevingsvoorstellen betreffende de ESIF voor 2014-2020 en 

of zij uit de periode vóór 2014 technische en organisatorische beperkingen voor de 

duurzaamheid van de resultaten bij projecten in de bedrijvensector had geïdentificeerd, 

evenals voorbeelden van goede praktijken. We gingen na of de wijzigingen met betrekking 

tot grotere duurzaamheid van EU-investeringen werden weerspiegeld in de 

beleidsdocumenten en in het wettelijk kader voor deze steunsector. Tot slot onderzochten 

we of de Commissie de regionale overheden richtsnoeren had verstrekt met betrekking tot 

de toepassing van de over duurzaamheid geleerde lessen in hun ESIF-programmering. 

Het regelgevingskader is verbeterd … 

86. In haar ontwerp van wetgevingsvoorstellen betreffende de ESIF voor de 

periode 2014-2020 heeft de Commissie de uit eerdere productieve-investeringsprogramma's 

geleerde lessen toegepast. In de ESIF-verordeningen werd een aantal essentiële wijzigingen 

opgenomen. De volgende bepalingen in de EFRO-verordening en de Verordening 

gemeenschappelijke bepalingen (GB-verordening)52 zijn een verduidelijking van het 

regelgevingskader op het gebied van de duurzaamheid van uit de ESIF gefinancierde 

concrete acties en zullen wellicht een positieve impact hebben op de duurzaamheid van de 

resultaten: 

• Sinds 2014 steunt het EFRO, in beginsel, uitsluitend productieve investeringen voor 

kmo's. Kmo's worden doorgaans geacht een grotere behoefte te hebben aan 

geldmiddelen en andere ondersteuning, zoals bedrijfsadviesdiensten. Grote 

                                                           
52 Verordening (EU) nr. 1301/2013 en Verordening (EU) nr. 1303/2013. 
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ondernemingen kunnen uitsluitend subsidies ontvangen voor investeringen ter 

versterking van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie, of ter 

ondersteuning van de overgang naar een koolstofarme economie53. 

• Het beginpunt van de duurzaamheidsperiode van vijf jaar is verduidelijkt. Dit is nu de 

datum van de eindbetaling aan de begunstigde of, in voorkomend geval, de datum die 

in het besluit betreffende de staatssteun is vastgesteld. Voordien was dit niet duidelijk 

en daarom werd dit door de BA's ook niet eenvormig toegepast. 

• Wat betreft de corrigerende maatregelen voor niet-naleving van de wettelijke 

duurzaamheidseisen hoeft voortaan slechts aan een van de volgende drie voorwaarden 

te worden voldaan (in plaats van aan alle drie, zoals eerder het geval was) om 

aanleiding te geven tot een terugvordering: a) een productieactiviteit wordt beëindigd 

of verplaatst naar een locatie buiten het programmagebied; b) er vindt een verandering 

in de eigendom van een infrastructuurvoorziening plaats waardoor een onderneming 

een onrechtmatig voordeel behaalt; of c) er vindt een substantiële verandering plaats in 

de aard, de doelstellingen of de uitvoeringsvoorwaarden waardoor de oorspronkelijke 

doelstellingen worden ondermijnd. 

• Bovendien moet de bijdrage uit de ESI-fondsen worden terugbetaald indien de 

productieve investering binnen tien jaar (in plaats van vijf jaar) na de eindbetaling aan 

de begunstigde wordt verplaatst naar een locatie buiten de EU, behalve indien de 

begunstigde een kmo is54. 

87. Bij een recente controle55 constateerden wij dat de Commissie en de lidstaten er in de 

meeste gevallen in waren geslaagd om OP's te ontwikkelen met een robuustere 

interventielogica, d.w.z. OP’s waarin de doelen (de specifieke doelstellingen/resultaten) en 

de wijze waarop deze naar verwachting zullen worden behaald (de vereiste middelen, de te 

                                                           
53 Artikel 3, lid 1, onder a) en b), van Verordening (EU) nr. 1301/2013. 

54 Artikel 71 van Verordening (EU) nr. 1303/2013. 

55 Speciaal verslag nr. 2/2017: “De onderhandelingen van de Commissie over de 
partnerschapsovereenkomsten en programma's op cohesiegebied voor de periode 2014-2020”. 
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nemen maatregelen en de verwachte output) worden bepaald. Er werden nieuwe regels 

ingevoerd met het oog op een consistenter en uitgebreider gebruik van prestatie-

indicatoren voor de meting van de voortgang in de richting van de langetermijnresultaten. 

Voor elke prioritaire as moet in de OP's (behalve voor assen voor technische bijstand en OP's 

gericht op het mkb-initiatief) een prestatiekader worden vastgesteld dat wordt gevormd 

door een subcategorie van indicatoren die al in de OP's zijn vastgelegd56, en die meestal 

reeds vooraf zijn bepaald in de desbetreffende verordening. 

… maar er zijn nog hiaten 

88. Een nieuw kenmerk van het regelgevingskader voor 2014-2020 dat van invloed kan zijn 

op de prestaties van de door de EU gefinancierde activiteiten ter ondersteuning van 

bedrijven is de vereiste dat OP's moeten voldoen aan een reeks “ex-antevoorwaarden”57. Dit 

zijn voorwaarden die gebaseerd zijn op vooraf gedefinieerde, in de GB-verordening 

vastgelegde criteria die noodzakelijk worden geacht voor de doeltreffende en doelmatige 

besteding van EU-middelen voor alle ESI-fondsen. Bij de opstelling van OP's voor de 

periode 2014-2020 moesten de lidstaten beoordelen of aan deze voorwaarden was voldaan. 

89. Teneinde te voldoen aan de vereisten in verband met ex-antevoorwaarde 3, die de 

verbetering van de concurrentiekracht van kmo's betreft, dienden de nationale autoriteiten 

specifieke maatregelen te treffen om het ondernemerschap te bevorderen, onder meer uit 

hoofde van de “Small Business Act” voor Europa58, voordat middelen uit de ESI-fondsen 

konden worden toegewezen ter ondersteuning van bedrijven. Het was de bedoeling dat 

sommige activiteiten daarvan de organisatie van ondernemerschap positief beïnvloedden 

en, bijgevolg, de levensverwachting van bedrijven en hun langetermijnresultaten. Aangezien 

ten tijde van de controle slechts drie jaar verstreken waren sinds het begin van de 

                                                           
56 Verordening (EU) nr. 1303/2013, artikelen 22 en 96, en bijlage II. 

57 Zie artikel 17 van en bijlage XI bij Verordening (EU) nr. 1303/2013 en Speciaal verslag 
nr. 2/2017. 

58 Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch 
en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's – “Denk eerst klein” – een “Small Business Act” 
voor Europa {SEC(2008) 2101} {SEC(2008) 2102} / * COM/2008/0394 definitief*/ van 25 juni 
2008. 
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programmeringsperiode, kon de rechtstreekse impact ervan op de duurzaamheid van de 

resultaten nog niet worden aangetoond59. 

90. Een voorstel van de Commissie voor een bijkomende ex-antevoorwaarde betreffende 

de uitvoering van de richtlijn betalingsachterstand60, die een belangrijke impact had kunnen 

hebben op de overlevingspercentages van kmo's, werd echter niet aanvaard door de 

wetgevende autoriteiten. 

91. De OP's voor de periode 2014-2020 zijn zodanig gestructureerd dat dit heeft geleid tot 

een aanzienlijke toename van het aantal prestatie-indicatoren voor de output en resultaten 

die moeten worden gemonitord. In Speciaal verslag nr. 2/201761 deden we de aanbeveling 

om de definities van de prestatieterminologie inzake “output” en “resultaten” te 

harmoniseren. 

92. Bovendien wordt in een ander verslag van de ERK62 vastgesteld dat “de overgrote 

meerderheid van de indicatoren die de grondslag vormen voor het toewijzen van de 

prestatiereserve […] betrekking [heeft] op output (57,1 %), financiële indicatoren (33,4 %) en 

de belangrijke uitvoeringsfasen (9,2 %)”. Dienovereenkomstig blijft het 

prestatiekader 2014-2020 hoofdzakelijk gericht op uitgaven en projectoutput, maar niet op 

het bereiken van resultaten. 

93. Tijdens het opstellen van een nieuw regelgevingskader kon de Commissie geen gebruik 

maken van de resultaten van de evaluaties achteraf voor de EFRO-steun aan bedrijven 

(zowel grote ondernemingen als het mkb) voor de periode 2007-2013 aangezien de 

verslagen pas begin 2016 werden gepubliceerd. Voor zover wij weten zijn er, met 

                                                           
59 Zie ook het werkdocument van de diensten van de Commissie SWD (2017) 127 final van 

31 maart 2017, “The Value added of Ex-ante conditionalities in the European Structural and 
Investment Funds”. 

60 Richtlijn 2011/7/EU. 

61 Zie de voetnoten 48 en 55. 

62 Speciaal verslag nr. 15/2017 “Ex-antevoorwaarden en prestatiereserve bij cohesie: innovatieve, 
maar vooralsnog geen doeltreffende instrumenten”. 
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uitzondering van een studie van het Europees Parlement63, die voornamelijk juridische 

aspecten behandelde, geen andere belangrijke bronnen (bijvoorbeeld studies of andere 

beoordelingen door de nationale autoriteiten) met betrekking tot de EFRO-steun voor 

productieve investeringen gebruikt voor het opstellen van de nieuwe ESIF-verordeningen. 

Daarom werden de verordeningen voor de programmeringsperiode 2014-2020 globaal 

genomen opgesteld zonder dat daarbij toereikende informatie uit evaluatiestudies 

beschikbaar was. 

94. De Commissie heeft geen andere specifieke maatregelen ingevoerd om de 

duurzaamheid van projecten inzake productieve investeringen in het kader van de ESIF in de 

regio's te bevorderen. Het nieuwe wettelijke kader omvat nog steeds geen bepalingen die de 

BA's verplichten monitoringprocedures vast te stellen die specifiek de verzameling van 

betrouwbare gegevens over duurzaamheid mogelijk maken. Bovendien heeft ze de BA's of 

begunstigden niet voorzien van relevante richtsnoeren met betrekking tot dit aspect voor de 

nieuwe programmeringsperiode. 

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

95. In het algemeen concluderen we dat er in de periode 2000-2013 bij het beheer van de 

EFRO-steun aan productieve investeringen in Europese bedrijven onvoldoende nadruk lag op 

de duurzaamheid van de resultaten, hoewel de meeste gecontroleerde projecten duurzame 

resultaten hebben opgeleverd. Bijgevolg waren de resultaten van een vijfde van de 

gecontroleerde projecten niet duurzaam. We troffen tekortkomingen aan in de 

programmering van de OP's en tijdens de selectie-, de monitoring- en de evaluatiefase van 

de gecontroleerde projecten. 

96. De wettelijke duurzaamheidseisen van de EU, met name de verplichting voor de 

begunstigden om de aangekochte activa op hun oorspronkelijke locatie te behouden tot het 

einde van de vastgestelde duurzaamheidsperiode van vijf/drie jaar, werden bij alle 

gecontroleerde projecten nageleefd. De begunstigde bedrijven hadden geen belangrijke 

wijzigingen of veranderingen ondergaan in de aard van de eigendom, noch was hun 

                                                           
63 De studie “Aspect of durability in the assessment of effectiveness of support for businesses 

under Structural and Cohesion Funds”, 2013. 
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economische activiteit beëindigd of verplaatst. In het algemeen leverden de projecten de 

output volgens de planning op. De output werd meestal gebruikt tot het einde van de 

duurzaamheidsperiode (zie de paragrafen 20-23). 

97. Directe resultaten voor de gecontroleerde projecten hielden meestal verband met het 

scheppen van banen, betere toegang tot financiering en leningen, toegenomen productie en 

productiviteit. Ten tijde van de controle leverden de meeste projecten nog steeds de 

verwachte directe resultaten op. Voor bijna de helft van de gecontroleerde projecten 

stelden we echter vast dat een alomvattende beoordeling van de duurzaamheid aan het 

einde van de duurzaamheidsperiode niet haalbaar was. Aangezien de meeste BA's 

uitsluitend gericht waren op werkgelegenheid en de resultaten niet op passende wijze 

werden gemonitord en gerapporteerd na de afronding van de projecten, was relevante 

informatie over de mate waarin die resultaten waren behaald en duurzaam waren, schaars 

(zie de paragrafen 26-31). Voor een vijfde van de projecten bleven de resultaten die behaald 

werden op het ogenblik van voltooiing ervan niet tot het einde van de 

duurzaamheidsperiode bestaan, of duurden ze tot slechts korte tijd daarna (zie de 

paragrafen 32-38). 

98. Indirecte resultaten, zoals de opbouw van kennisbestanden, netwerkrelaties met 

instellingen voor hoger onderwijs, toename van plaatselijke belastinginkomsten en 

voordelen voor de regio's, kregen zelden prioriteit (zie de paragrafen 40-43). 

99. Er waren tal van redenen waarom met projecten geen duurzame resultaten werden 

behaald. Hoewel de redenen in enkele gevallen duidelijk buiten de invloedssfeer van de 

begunstigden vielen (wegens exogene factoren zoals de economische crisis) of dit toe te 

schrijven was aan tekortkomingen in het beheer, was dit in andere gevallen toe te schrijven 

aan onvoldoende aandacht voor duurzaamheid op verschillende niveaus van het beheer van 

EU-middelen. 

100. Op programmaniveau werd het behalen van langdurige resultaten met productieve 

investeringen niet doeltreffend bevorderd in de onderliggende OP's of in andere relevante 

regionale strategiedocumenten. De verwezenlijking van langdurige resultaten was geen 

prioriteit. De specifieke behoeften van de bedrijven in diverse sectoren en met 
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uiteenlopende omvang (marktfalen) werden niet op passende wijze geïdentificeerd. Dit 

leidde tot een risico op een buitenkanseffect in de programma's. De betrokkenheid van de 

EU zorgde in het algemeen niet voor duurzamere resultaten (zie de paragrafen 46-59). 

Aanbeveling 1 – De duurzaamheid van de resultaten bevorderen 

a) De lidstaten dienen het behalen van duurzame resultaten met door het EFRO 

gefinancierde productieve investeringen te bevorderen op het OP-programmeringsniveau, 

met name door: 

• meer aandacht te besteden aan het identificeren en beperken van risico's voor het 

behalen van duurzame resultaten; 

• de behoeften van de verschillende soorten bedrijven, waaronder de behoefte aan 

overheidsfinanciering, beter te analyseren teneinde het buitenkanseffect te voorkomen. 

Beoogde uitvoeringsdatum: bij de voorbereiding van de OP’s voor de periode na 2020. 

b) Tijdens het goedkeuringsproces voor de OP’s dient de Commissie in het bijzonder 

aandacht te besteden aan de vraag hoe de lidstaten de duurzaamheid van de output en 

resultaten aanpakken. 

Beoogde uitvoeringsdatum: tijdens het proces van goedkeuring van de afzonderlijke OP’s 

voor de periode na 2020 

101. Wat de selectie van projecten betreft, gaven de selectiecriteria onvoldoende weer dat 

met uit het EFRO gefinancierde projecten langdurige resultaten moesten worden geboekt, 

dat er innovatieve industriële processen mee moesten worden ingevoerd of dat de 

financiële hefboomeffecten van die projecten moesten worden gemaximaliseerd. Het risico 

dat bedrijven EU-middelen kunnen ontvangen zelfs als ze hun project zonder die bijkomende 

middelen, of met minder middelen, hadden kunnen uitvoeren, werd onvoldoende beperkt 

(zie de paragrafen 61-67). 
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Aanbeveling 2 – Tijdens de selectieprocedures rekening houden met duurzaamheid 

De lidstaten moeten hun selectieprocedures en -criteria verbeteren opdat het risico op een 

buitenkanseffect in aanmerking wordt genomen en uitsluitend projecten inzake productieve 

investeringen met een potentieel voor goede, langdurige resultaten worden gesteund. 

Beoogde uitvoeringsdatum: tijdens de voorbereiding van de volgende selectieprocedures. 

102. De BA's hebben onvoldoende aandacht besteed aan de meting van de duurzaamheid 

van de resultaten. Niet alle BA's hebben passende indicatoren vastgesteld voor de 

prestatiemeting van de door de EU gecofinancierde interventies en de resultaten van die 

interventies op de langere termijn. Wanneer er toch relevante indicatoren waren bepaald, 

werd daarmee doorgaans slechts één aspect gemeten van de voordelen die de projecten 

hadden opgeleverd, was het niet verplicht om de vastgestelde streefcijfers te behalen, of 

werden ze niet op eenvormige wijze toegepast om de prestaties te meten. Dit verhinderde 

dat de autoriteiten waardevolle informatie verkregen over de duurzaamheid van de 

projectresultaten en van de resultaten van de programma's in hun geheel (zie de 

paragrafen 69-71). 

103. Hoewel de monitoring door de BA's van de projectuitvoering, op basis van de output, 

doorgaans passend was, voldeed hun monitoring van de resultaten bij de afronding van 

projecten en tijdens de duurzaamheidsperiode en hun verslaglegging daarover meestal niet. 

Dit was gedeeltelijk toe te schrijven aan een pover gebruik van prestatie-indicatoren en 

gedeeltelijk aan het gebrek aan monitoring- en verslagleggingsprocedures of de 

inconsistente toepassing daarvan. Er vond geen follow-up over langdurige resultaten plaats. 

Uit hoofde van de door ons gecontroleerde OP's werd geen opdracht gegeven tot specifieke 

evaluaties achteraf. De Commissie verrichtte daarnaast ook geen specifieke controles 

van/studies naar de duurzaamheid van de door de EU gefinancierde investeringen (zie de 

paragrafen 72-78). 
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Aanbeveling 3 – Duurzaamheid benadrukken bij monitoring en verslaglegging 

De lidstaten moeten op passende en consistente wijze toezicht uitoefenen en verslag 

uitbrengen: 

• met behulp van vooraf bepaalde, relevante indicatoren voor zowel output als 

resultaten, en voor het meten van de langdurige resultaten op OP-niveau, waarbij het 

aantal indicatoren beheersbaar moet blijven; 

• monitoring- en verslagleggingsprocedures vaststellen die bij voltooiing van het project 

en gedurende de gehele duurzaamheidsperiode moeten worden gehanteerd en die in 

de subsidieovereenkomsten beschreven moeten staan; 

• een betere verzameling en een beter gebruik van relevante gegevens. 

Beoogde uitvoeringsdatum: voor lopende projecten – zo spoedig mogelijk; voor 

toekomstige projecten – tijdens de voorbereiding van de selectieprocedures. 

 
Aanbeveling 4 – Rekening houden met duurzaamheid tijdens de evaluaties 

De Commissie en de lidstaten moeten ervoor zorgen dat de evaluaties achteraf op OP- of 

EU-niveau op systematischer wijze ingaan op de verschillende aspecten van de 

duurzaamheid van de resultaten die aan het einde van duurzaamheidsperiode en daarna 

worden behaald. De evaluatieresultaten moeten worden gebruikt tijdens het opstellen van 

toekomstige steunregelingen van de EU voor bedrijven. 

Beoogde uitvoeringsdatum: voor de volgende evaluaties achteraf die zullen worden 

uitgevoerd. 

104. De subsidieovereenkomsten voorzagen niet stelselmatig in corrigerende maatregelen 

wanneer de verwachte resultaten bij afronding van het project en/of aan het einde van de 

duurzaamheidsperiode niet waren behaald. Wanneer daarin wel was voorzien, werden ze 

inconsistent toegepast, waarbij in het kader van de verschillende OP's een uiteenlopende 

mate van souplesse werd gehanteerd (zie de paragrafen 80-84). 
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Aanbeveling 5 – Duidelijk omschreven corrigerende maatregelen op consistente wijze 

toepassen 

a) De Commissie moet ervoor zorgen dat de lidstaten consequent duidelijke corrigerende 

maatregelen, met inbegrip van terugvorderingsregelingen, toepassen wanneer projecten 

niet aan de wettelijke duurzaamheidsvereisten van de EU voldoen. 

Beoogde uitvoeringsdatum: onmiddellijk. 

b) Als de lidstaten op projectniveau bindende streefcijfers hebben vastgelegd, dienen zij 

duidelijke corrigerende maatregelen vast te stellen en deze consistent toe te passen. 

Beoogde uitvoeringsdatum: zo spoedig mogelijk en wel vóór eind 2019. 

 

Dit verslag werd door kamer II, onder leiding van mevrouw Iliana IVANOVA, lid van de 

Rekenkamer, vastgesteld te Luxemburg op haar vergadering van 7 februari 2018. 

 Voor de Rekenkamer 

 

 

 Klaus-Heiner LEHNE 

 President 
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BIJLAGE I 

EFRO-toewijzingen voor productieve investeringen 2000-2020 per lidstaat 

(miljoen euro) 

 
Opmerking: In de periode 2007-2013 omvatte andere steun aan ondernemingen de volgende 
interventiecodes: geavanceerde ondersteunende diensten voor bedrijven en bedrijvengroepen (05), 
rechtstreeks aan onderzoek en innovatie gekoppelde investeringen in bedrijven (07), andere 
investeringen in bedrijven (08). 
De met groen aangeduide landen zijn de landen waarop de controle betrekking had. 
TS/GO staat voor territoriale of grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma's. 

Bron: Europese Commissie. 
2000-2006: Infoview 
2007-2013: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/expost2013/wp13_2_db_nut
s3_ae.xlsx 
2014-2020: https://cohesiondata.ec.europa.eu/dataset/ESIF-2014-2020-categorisation-ERDF-ESF-
CF/9fpg-67a4 
 

Steun voor grote 
ondernemingen

Steun voor 
kmo's

Steun voor 
andere 

ondernemingen

Steun voor 
kmo's

Steun voor grote 
ondernemingen

Steun voor 
kmo's

AT 181 297 297 28 137 260 1 200
BE 80 259 319 70 168 355 1 250
BG - - 474 96 250 749 1 568
CY - 12 77 1 22 112 225
CZ 30 193 1 902 390 1 325 1 882 5 722
DE 905 3 973 3 455 665 1 894 3 133 14 025
DK 8 29 70 43 88 109 347
EE 2 19 165 103 228 425 943
ES 1 183 2 878 3 128 718 2 313 3 489 13 709
FI 81 389 235 139 290 278 1 413
FR 252 1 225 729 427 849 1 553 5 035
GR 150 1 308 3 171 1 870 859 1 441 8 799
HR - - 28 38 382 992 1 440
HU 30 189 3 005 - 421 4 223 7 868
IE - 88 55 481 35 80 738
IT 710 4 093 2 863 2 177 2 870 3 755 16 469
LT 19 42 333 336 518 458 1 707
LU 0 0 1 0 3 - 5
LV 39 89 385 157 122 320 1 113
MT - 1 28 12 30 46 117
NL 6 221 83 116 192 228 846
PL 144 561 7 950 1 122 3 678 10 424 23 879
PT 874 1 419 4 192 472 2 142 4 152 13 250
RO - - 1 491 221 575 849 3 136
SE 1 365 247 180 234 371 1 398
SI 9 33 162 245 231 592 1 272
SK 6 15 487 131 972 1 058 2 668
UK 173 4 079 1 323 775 1 064 2 595 10 009
TS/GO 28 497 123 266 1 160 673 2 748
Totaal 4 913 22 276 36 777 11 280 23 051 44 602

Totaal

142 898

2000-2006 2007-2013 2014-2020

Totaal-
generaal

27 189 67 65348 056
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BIJLAGE II 

Interventielogica – Duurzaamheid van de resultaten van projecten inzake productieve 
investeringen in het kader van het EFRO 

 
Bron: ERK, op basis van een analyse van de relevante EU-programma's. 

 
 

BEHOEFTEN 
• Marktfalen met negatieve 

gevolgen voor 
bedrijfsontwikkeling moet 
worden tenietgedaan 

• Betere toegang tot 
financiële middelen 

• Productieve investeringen 
door ondernemingen 

• Duurzame investeringen 
met langdurige positieve 
resultaten 

• Projecten die op lange 
termijn zorgen voor 
economische groei en 
werkgelegenheid 

• Directe en indirecte steun 
voor bedrijven 

• EU-steun moet 
meerwaarde hebben, geen 
buitenkanseffect sorteren

DOELSTELLINGEN 
 

• Toename van investeringen 
door ondernemingen 

• Sterkere groei en hogere 
werkgelegenheid in de 
regio 

• Langdurige 
projectresultaten 

INPUT 
• Richtlijnen 

• Studies & onderzoek 

• Openbare & particuliere geldmiddelen 

• Cofinanciering directe 
bedrijfsinvesteringen 

• Indirecte steun voor bedrijven 

PROCESSEN 
• Marktfalen verhelpen/beperken 

• Duurzaamheidsvoorschriften 
toelichten/vaststellen 

• Richtsnoeren inzake 
duurzaamheid verstrekken 

• Beste praktijken verspreiden

DIRECTE RESULTATEN 
• Marktfalen beperkt of opgelost, met name betere toegang tot 

financiering, investeringsstimulansen 
• Gedragswijzigingen 

• Toegenomen productie 

• Toegenomen productiviteit 

• Toegenomen verkoop, omzet, uitvoer 

• Versterkt ondernemerschap en groter concurrentievermogen 

• Bedrijfsverplaatsing voorkomen 

• Banen voor een langere tijd gecreëerd of behouden 

• Andere economische effecten  

OUTPUT 

EXOGENE FACTOREN 
 

• Algemene 
economische 
toestand 

• Politiek en sociaal 
klimaat 

• Technologische 
vooruitgang

WETTELIJKE DUURZAAMHEID 

 

Binnen 5 jaar na eindbetaling aan 
begunstigde: 

• geen stopzetting of verplaatsing 
van een productieve activiteit 

• geen eigendomsoverdracht  

• geen belangrijke wijziging in de 
aard, de doelstellingen of de 
uitvoeringsvoorwaarden van het 
project

DUURZAAMHEIDSDIMENSIES 

• Voortgezette werking en behoud 
van projectvoorzieningen  

• Voortgezette stroom van 
nettovoordelen 

• Voortgezette deelname 
gemeenschap  

• Billijke verdeling en verspreiding 
van projectvoordelen   

• Institutionele stabiliteit 

• Behoud van ecologische stabiliteit 

INDIRECTE RESULTATEN 
• Economische groei 

• Toegenomen en behouden werkgelegenheid 

• Langetermijnvoordelen voor de regio 

U
IT

KO
M

ST
EN

• Goederen en diensten geproduceerd in begunstigde ondernemingen 

• Innovatieve producten of processen ontwikkeld 

• Goederen, diensten en voorzieningen geproduceerd voor gezamenlijk 
benutte bedrijfsinfrastructuur

D
UU

RZ
AA

M
HE

ID
 

Zuinigheid

Doelmatigheid

Doeltreffendheid



 1 

 

BIJLAGE III 

Informatie over de gecontroleerde projecten – Verwezenlijking en duurzaamheid van projectoutput en -resultaten 

Pr
oj

ec
tn

r. 

Li
ds

ta
at

/ 
O

P 

Pr
oj

ec
tb

eg
ro

tin
g 

(c
a.

 m
ilj

oe
n 

eu
ro

) 

N
at

io
na

le
 c

of
in

an
ci

er
in

g 
(c

a.
 m

ilj
oe

n 
eu

ro
) 

EF
RO

 
(c

a.
 m

ilj
oe

n 
eu

ro
) 

Voltooiings-
datum 
project 

Einddatum 
van 

wettelijke 
duurzaam-

heid1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 

AT
/O

P 
Bu

rg
en

la
nd

 2
00

0-
20

06
 

46,4 1,8 12,1 nov 2008 nov 2013 Productiefaciliteit voor zonnecellen    113 nieuwe banen (streefcijfer 
achteraf verlaagd tot 90) en 
140 nieuwe banen tot eind 2009. 
Geen andere resultaatindicatoren 

 
Activiteit stopgezet wegens 

exogene factoren 

2 1,4 0,2 0,4 mrt 2008 nov 2013 Kantoorgebouw en onderzoekshal in het 
technologiecentrum 

   Geen resultaatindicatoren x x   

3 13,0 0,8 2,5 mei 2008 mei 2013 Installatie voor recycling van plastic 
flessen 

   34 nieuwe banen 
Geen andere resultaatindicatoren 

x x   

4 1,0 0,07 0,1 mrt 2008 nov 2012 Poedercoating- en elektrostatische 
systemen voor de vervaardiging van 
metalen onderdelen 

   45 behouden banen: (waarvan 
4 nieuwe banen) 
Geen andere resultaatindicatoren 

x x   

5 15,9 1,2 2,9 dec 2007 feb 2006 Rotatiepers in de offsetdrukkerij    168 behouden banen  
Geen andere resultaatindicatoren 

x x   

6 14,5 1,1 1,8 dec 2007 okt 2012 Drukmachine, machine voor garenloze 
binding en andere machines in de 
offsetdrukkerij 

   Banen behouden. Het bedrijf was 
van plan in het kader van een 
reorganisatie het aantal banen 
terug te brengen van 243 tot 229 

x x   

7 

CZ
/R

O
P 

 
20

07
-2

01
3 0,5 0,1 0,2 mrt 2009 apr 2014 Verbouwing en uitbreiding van een hotel, 

en invoering van nieuwe diensten – 
totaalaantal nieuwe of gerenoveerde 
bedden, aantal nieuw gecertificeerde 
verblijfsvoorzieningen enz. 

   Aantal gecreëerde nieuwe 
banen – 2 
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8 2,9 0,2 0,8 sep 2009 jan 2015 Bouw van een hotel – totaalaantal 
nieuwe of gerenoveerde bedden, aantal 
nieuw gecertificeerde 
verblijfsvoorzieningen enz. 

   Aantal gecreëerde nieuwe banen in 
de toeristische sector – 17, 
vernieuwing van brownfieldterrein 

    

9 

CZ
/O

PE
I 

20
07

-2
01

3 

0,5 0,1 0,2 okt 2010 okt 2013 Ontwikkeling van machines voor 
vervaardiging van producten in 
hydraulicasector – aankoop van 11 
verschillende machines 

   Geen bindende resultaten gepland 
(volgens het bedrijfsplan – 4 
nieuwe banen) 

x x   

10 

CZ
/O

PE
I 2

00
7-

20
13

 

0,5 0,1 0,2 dec 2009 dec 2012 Uitbreiding van ICT-capaciteit in het 
bedrijf: aankoop van hardware en 
software 

   Geen bindende resultaten gepland 
(volgens het bedrijfsplan – 1 
nieuwe baan) 

x x Exogene 
factoren 

 

11 0,2 0,1 0,1 okt 2010 okt 2013 Energiebesparende maatregelen: nieuwe 
regelbare ketelruimte, gasverwarming 
met nieuw warmtedistributiesystemen, 
verwarming van leidingwater met zonne-
energie 

   Energiebesparing     

12 1 0,1 0,3 jun 2010 jun 2013 Nieuwe machines voor de productie van 
nieuw ontwikkelde warmtewisselaars 
voor warmteterugwinning 

   Geen bindende resultaten gepland x x   

13 3,7 0,2 1,3 sep 2011 sep 2014 Het opzetten van een 
ontwikkelingscentrum voor medische 
producten – renovatie van een gebouw, 
inrichting van een laboratorium en 
aankoop van uitrusting 

   Geen bindende resultaten gepland x x   

14 1,4 0,1 0,5 mrt 2011 mrt 2014 Bouw van een opleidingscentrum voor 
een kmo — bouw, aankoop van uitrusting 
voor afzonderlijke opleidingsruimten 

   Geen bindende resultaten gepland x x   

15 0,4 0,1 0,2 jun 2010 jun 2013 Bouw van een productiehal voor een kmo 
in de staalsector 

   Geen bindende resultaten gepland 
(volgens de aanvraag waren er 
2 banen gepland) 

x x   

16 

DE
/O

P 
N

ed
er

sa
ks

en
 

20
07

-2
01

3 

1,1  0,3 apr 2009 apr 2014 Uitbreiding van een vestiging voor de 
vervaardiging van vleesproducten door 
middel van de aankoop van een volledig 
uitgeruste fabriek 

   16 nieuwe vaste banen 
Investeringen voor activa in de be- 
en verwerkende industrie 

    

17 10,0 0,5 1,1 jan 2011 jan 2016 Aankoop van een volledig uitgeruste 
vestiging voor de vervaardiging van 
veganistische voedingsproducten 

   61 geredde vaste banen. 
Investeringen voor activa in de be- 
en verwerkende industrie 

    

18 

DE
/O

P 
N

ed
er

sa
ks

en
 

20
07

-2
01

3 

0,3 0 0,1 mei 2009 mei 2014 Uitbreiding van een productiehal van een 
smid. Aankoop van een fotovoltaïsche 
installatie, machines en 
kantoorvoorzieningen 

   1 nieuwe vaste baan     

19 21,6 1,3 4,1 okt 2013 okt 2018 Uitbreiding van een productievestiging 
voor sanitaire installaties; bouw van een 

   57 nieuwe vaste banen     
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productiehal en aankoop van machines 
en uitrusting 

20 6,2 1,4 1,4 feb 2012 feb 2017 Nieuwe vestiging voor het testen van 
nieuwe producten in de hydraulicasector; 
bouw van een hal en aankoop van 
machines en andere installaties 

   18 nieuwe vaste banen     

21 1,1 0,1 0,3 dec 2010 dec 2015 Uitbreiding van een fabriek voor de 
productie van kunststof onderdelen voor 
de automobielindustrie en andere 
sectoren; nieuwe hal en aankoop van 
machines en andere installaties 

   4 nieuwe banen (3 vaste banen 
plus 1 leerplaats) 

    

22 

DE
/O

P 
N

ed
er
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en
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00
7-
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13

 

7,1 1,4 1,4 jun 2012 jun 2017 Uitbreiding van een bestaande en bouw 
van een nieuwe vestiging voor de 
vervaardiging van vleesproducten 

   71 nieuwe vaste banen     

23 2,7 0,6 0,9 sep 2012 sep 2017 Diversificatie/uitbreiding van fabriek voor 
de ontwikkeling en vervaardiging van 
industriële folie. Nieuwe hal en aankoop 
van machines en andere installaties 

   Behoud van 44 banen (42 vaste 
banen plus 2 leerplaatsen) 

    

24 2,3 0,4 1,1 jan 2011 jan 2016 O&O voor de aanmaak en benutting van 
sterk geladen ionen voor gebruik in 
medische behandelingen en analyse van 
oppervlaktematerialen 

   Behoud van 5 banen in O&O (in 
verband met de exploitatie van de 
projectresultaten zouden er naar 
verwachting 25 banen worden 
gecreëerd – dit was in juni 2016 
nog niet gerealiseerd) 

    

25 

IT
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O
N

 R
&

C 
20

07
-2

01
3 

4,6 2,7 1,0 nov 2004 nov 2009 Oprichting van fabriek voor prototypes 
met onderzoeksactiviteiten en 
experimenten met een antivirusfolie 

   Schepping van 4 nieuwe banen. Er 
werd een aantal niet-bindende 
resultaten gepland 

x x   

26 9,8 3,3 3,5 feb 2008 feb 2013 Opzet van een centrum voor 
computerengineering met een 
laboratorium voor virtuele realiteit en 
een bijbehorend onderzoeks- en 
opleidingsprogramma 

   Geen bindende resultaten gepland 
Er werd een aantal niet-bindende, 
algemene resultaten gepland 

x x   

27 6,4 2,2 2,2 feb 2010 feb 2015 Laboratorium voor het maken van 
prototypes van soorten organische 
verlichting 

   Geen bindende resultaten gepland 
(een aantal niet-bindende 
resultaten gepland, onder meer 
20 nieuwe banen) 

x x   

28 2,2 1,5 0,5 dec 2009 jun 2019 Een productiecentrum voor 
diepvriesvoeding 

   Geen bindende resultaten gepland 
(een aantal niet-bindende 
resultaten gepland, onder meer 
26 nieuwe banen) 

x x   

29 

IT
/P

O
R 

Ap
ul

ië
 

20
00

-2
00

6 25,1 8,3 8,3 jun 2008 jun 2013 Rotatiepers en nieuwe productielijn voor 
binderij 

   Schepping van 16 nieuwe banen Er 
werd een aantal niet-bindende 
resultaten gepland, waarvan 
sommige algemeen van aard en 
zonder kwantitatief streefcijfer 

x x   
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30 26,2 5,4 5,4 sep 2008 sep 2013 Productielijn voor glazen verpakking    Schepping van 16 nieuwe banen 
Er werd een aantal niet-bindende 
resultaten gepland 

x x   

31 5,4 1,5 1,5 jun 2008 jun 2013 Ontwerp en aanleg van industriële 
gebouwen en bijbehorende 
infrastructuur voor vervaardiging van 
uitrusting voor luchtvaartuigen; uitrusting 
voor kwaliteitscontrole 

   Schepping van 12 nieuwe banen 
Er werd een aantal niet-bindende 
resultaten gepland 

x x   

32 0,1 0,02 0,02 jun 2006 jun 2011 Uitrusting voor kapper en zonnebank    Geen bindende resultaten gepland 
Er werd een aantal niet-bindende 
resultaten gepland waaronder 
1 nieuwe baan 

x x   

33 

PL
/O

P-
IC

E 
20

04
-2

00
6 16,6 3,3 5,0 sep 2011 sep 2016 Installatie voor de productie van 

houtskool en installatie voor 
elektriciteitsopwekking 

   Netto toename van 
werkgelegenheid -125 
nieuwe producten 
waarde van goederen 
houtskoolproductie 
enz. 

    

34 

PL
/O

P-
IC

E 
20

04
-2

00
6 

0,6 0 0,3 nov 2007 nov 2012 Geïntegreerd systeem voor het beheer 
van de productie van 
verlichtingstoestellen voor diverse 
doeleinden 

   Nieuwe banen – 10 
Opbrengststijging – 50 % 
Nieuwe producten – 6 
Omzetstijging – 6 % 
Verhoging van de energie-
efficiëntie – 0,02 

    

35 2,3 0,3 0,8 aug 2007 aug 2012 Installatie van voorzieningen voor de 
opwekking van elektriciteit uit biomassa, 
met inbegrip van 
brandstofopslaginstallaties 

   Verlaging van SO2-, CO2- en 
deeltjesuitstoot; vermindering van 
afval dat naar stortplaats gaat 

  Exogene factoren 

36 8,5 1,28 2,9 mrt 2008 mrt 2013 Voorzieningen voor afvalrecycling van 
verouderde munitie, met inbegrip van 
veilige opslagplaatsen voor 
afvalproducten 

   20 nieuwe banen; 
gevaarlijk afval afkomstig van de 
verwerking 

    

37 0,3 0 0,1 mei 2008 mei 2013 Ontwerp en productie van uitrusting in 
een bedrijf dat auto-onderdelen en 
speelgoed vervaardigt 

   27 nieuwe banen, nieuwe 
producten, nieuwe diensten, 
waarde van productie als resultaat 
van project enz. 

    

38 0,6 0 0,2 apr 2008 apr 2013 Productiehal en machines voor 
vervaardiging van producten uit beton 
dat voor bouwwerken wordt gebruikt 

   5 nieuwe banen, nieuwe 
contractpartners, nieuwe 
producten, 
opbrengstverhoging, 
lagere exploitatiekosten enz. 

    

39 93,8 0 11,2 feb 2009 feb 2014 Installaties voor de cokesproductie: 
batterij cokesovens, schachtbok, 
koeltoren, systeem om kolenstof van de 
batterij te verwijderen, IT-systemen 

   Behoud van banen 
Toename productiecapaciteit 
Vermindering van de uitstoot 
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40 0,5 0,08 0,2 jun 2008 jun 2013 Uitrusting voor de vervaardiging van 
chemische producten: spuitmonden, 
pompen, meet- en regelinstrumenten 

   4 nieuwe banen, vermindering van 
de uitstoot 

    

41 35,1 1,3 4,2 sep 2008 sep 2013 Rookgasontzwavelingsinstallatie in een 
onderneming die elektriciteit opwekt 

   Verlaging van SO2- en 
deeltjesuitstoot 

    

1 Volgens de wettelijke duurzaamheidseisen die zijn vastgelegd in de EU- en de nationale wetgeving. 
Legenda: Zie bijlage IV. 

Bron: Analyse van de ERK op basis van tijdens de controle verzamelde informatie. 
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BIJLAGE IV 

Toelichting bij bijlage III 

 
Output volledig 
gerealiseerd bij 

afronding project? 

Gerealiseerde output 
bestond en werd 

gebruikt tot einde van 
duurzaamheidsperiode? 

Gerealiseerde 
output bestond 

en werd gebruikt 
ten tijde van de 

controle? 

Resultaten 
gerealiseerd bij 

afronding project? 

Resultaten duurzaam tot 
einde van 

duurzaamheidsperiode? 

Resultaten duurzaam ten 
tijde van de controle? 

Geschatte economische 
gezondheidsvooruitzichten 

van de begunstigde 
(ten tijde van de controle) 

Goed Output gerealiseerd 
volgens plan 

Gecofinancierde activa 
bestonden en werden 
gebruikt tot einde van 
duurzaamheidsperiode 

Gecofinancierde 
activa bestonden 

en werden 
gebruikt 

Resultaten behaald 
volgens plan. 

Beoordeling op 
grond van 

toereikende en 
betrouwbare 

prestatie-
indicatoren 

Tot het einde van de 
duurzaamheidsperiode 

bestaande resultaten: het 
project leverde een 

aanvaardbaar financieel en 
economisch rendement op; 
de productie, productiviteit, 

werkgelegenheid, 
concurrentiekracht en het 

ondernemerschap zijn 
toegenomen en de innovatie 

is verbeterd. 

Bestaande resultaten: het 
project leverde een 

aanvaardbaar financieel en 
economisch rendement op; 
de productie, productiviteit, 

werkgelegenheid, 
concurrentiekracht en het 

ondernemerschap zijn 
toegenomen en de innovatie 

is verbeterd. 

Activiteiten van begunstigde 
zijn rendabel en de 

vooruitzichten voor de 
toekomst zijn rooskleurig 

Matig 

Output gerealiseerd, 
maar niet volledig 

(ten opzichte van het 
plan) 

Gecofinancierde activa 
bestonden en werden 
gebruikt tot einde van 

duurzaamheidsperiode, 
maar niet op volledige 

capaciteit 

Gecofinancierde 
activa bestonden 

en werden 
gebruikt, maar 

niet op volledige 
capaciteit 

Resultaten behaald 
maar niet volledig in 
overeenstemming 

met het plan 

Resultaten bestaan slechts 
gedeeltelijk tot einde van 
duurzaamheidsperiode 

(productie, productiviteit, 
werkgelegenheid gedaald ten 
opzichte van situatie bij einde 

project) 

Resultaten bestaan slechts 
gedeeltelijk (productie, 

productiviteit, 
werkgelegenheid gedaald ten 
opzichte van situatie bij einde 

project) 

Risico's in verband met 
toekomstige activiteiten (bijv. 

problemen met 
schuldherstructurering of 

schuldvereffening, 
bedrijfsvooruitzichten 

afhankelijk van de uitkomst 
van andere projecten of de 
mogelijkheid om aanvullend 

kapitaal te genereren) 

Ontoereikend/activit
eit stopgezet 

Een significant 
aandeel van de 

geplande output 
werd niet 

gerealiseerd 

Een significant aandeel 
van de gecofinancierde 

activa werd niet gebruikt 
tot het einde van de 

duurzaamheidsperiode 

Een significant 
aandeel van de 
gecofinancierde 
activa werd niet 

gebruikt 

Een significant 
aandeel van de 

geplande resultaten 
werd niet behaald 

Een significant aandeel van 
de resultaten bestaat niet of 
de activiteit werd stopgezet 

voor het einde van de 
duurzaamheidsperiode 

Een significant aandeel van 
de resultaten bestaat niet of 
de activiteit werd stopgezet 

Significante risico's met 
betrekking tot toekomstige 

activiteiten (zie 
bovenvermelde kwesties of 

begunstigde ging failliet, 
ondersteunde activiteiten 
werden stopgezet of zeer 

slechte vooruitzichten) 
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x geeft aan dat niet 
alle informatie 

beschikbaar was of 
dat er geen adequate 

indicatoren waren 
vastgesteld 

   
Informatie over 
resultaten niet 

meetbaar 

Informatie over resultaten 
niet meetbaar; niet alle 
informatie beschikbaar 

Informatie over resultaten 
niet meetbaar; niet alle 
informatie beschikbaar 

 

Beoordeling niet 
mogelijk door gebrek 

aan informatie 
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BIJLAGE V 

Verschil in het aantal banen bij de gecontroleerde projecten 

OP Aantal werknemers, 
mkb 

Aantal werknemers, 
grotere ondernemingen 

vóór project bij afronding 
project 

(in totaal) 

verschil 
tussen 

toestand 
vóór project 
en toestand 
bij afronding 
van project 

bij afronding 
project 

(ten gevolge 
van project) 

op 1 juni 
2016 

verschil 
tussen 

toestand bij 
afronding 
project en 

toestand op 
1 juni 2016 

vóór project bij afronding 
project 

(in totaal) 

verschil 
tussen 

toestand 
vóór project 
en toestand 
bij afronding 
van project 

bij afronding 
project 

(ten gevolge 
van project) 

op 1 juni 
2016 

verschil 
tussen 

toestand bij 
afrond 

project en 
toestand op 
1 juni 2016 

OP Burgenland 45 192 + 326 % 135 114 - 40 % 376 413 + 10 % 0 319 - 23 % 
Tsjechië             
OP Zuidoosten 12 40 + 233 % 19 53 + 33 % - - - - - - 
OPEI 325 352 + 8 % 4 395 + 12 % - - - - - - 
Duitsland             
OP Nedersaksen 24 109 + 354 % 85 125 + 15 % - - - - - - 
OP Saksen 60 89 + 48 % 29 107 + 20 % 286 437 + 53 % 151 766 + 75 % 
Italië             
Centraal OP 0 19 n.v.t. 19 19 0 160 163 + 2 % 3 1631 - 
OP Apulië 59 86 + 45 % 27 72 - 16 % 319 354 + 11 % 35 532 + 50 % 
OP Polen 263 424 + 61 % 159 441 + 4 % 10 656 10 871 + 2 % 14 9 691 - 11 % 
Totaal 788 1 311 + 66,4 % 477 1 326 + 1 % 11 797 12 238 + 3,7 % 203 11 471 - 6 % 

1 Bij één project in het kader van OP Italië was het niet mogelijk het behoud van de gecreëerde banen na te gaan. Er werd echter verondersteld dat alle banen 
(163) in juni 2016 nog bestonden. 

Opmerking: De cijfers in de tabel tonen de resultaten voor de projecten die werden gecontroleerd in het kader van de desbetreffende OP's. 

Bron: Analyse van de ERK op basis van tijdens de controle verzamelde informatie. 
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BIJLAGE VI 

Door de beheersautoriteiten vastgestelde wettelijke duurzaamheidsvoorwaarden 

Specifiek aspect AT CZ (Centraal) CZ (ROP) DE (Nedersaksen) DE (Saksen) IT (Centraal) IT (ROP) PL 

1. Nationale wetgeving Ten dele 
In overeenstemming 
met de EU-
verordeningen, maar 
verplichtingen in 
verband met 
monitoring ontbraken. 

Ja 
In overeenstemming 
met de EU-
verordeningen voor de 
aangekochte activa. De 
duurzaamheidsperiode 
gold ook voor de 
gecreëerde of geredde 
banen. 

Ja 
In overeenstemming 
met de EU-
verordeningen voor de 
aangekochte activa. De 
duurzaamheidsperiode 
gold ook voor de 
gecreëerde of geredde 
banen. 

Ja 
In overeenstemming 
met de EU-
verordeningen voor 
de aangekochte 
activa. De 
duurzaamheidsperiod
e gold ook voor de 
gecreëerde of 
geredde banen. 

Ja 
In overeenstemming 
met de EU-
verordeningen voor de 
aangekochte activa. De 
duurzaamheidsperiode 
gold ook voor de 
gecreëerde of geredde 
banen. 

Ten dele 
In overeenstemming 
met de EU-
verordeningen, maar 
bepalingen waren niet 
consistent omgezet. 

Ten dele 
In overeenstemming 
met de EU-
verordeningen, maar 
bepalingen waren niet 
consistent omgezet. 

Ten dele 
In overeenstemming 
met de EU-
verordeningen, maar 
verplichtingen in 
verband met 
monitoring ontbraken. 

2. OP's gericht op 
langdurige 
projectresultaten 

Nee Nee Nee Ten dele Ten dele Nee Nee Nee 

3. Specifieke 
voorwaarden in de 
financieringsovereenko
msten 

Ten dele 
Verplichting om 
investering gedurende 
vijf jaar na voltooiing 
van het project te 
behouden. 
Geen systematische 
controles van 
duurzaamheidseisen. 

Ten dele 
Verplichting om 
investering gedurende 
drie jaar na voltooiing 
van het project te 
behouden (mkb). 
Verslaglegging voor de 
eerste twee afgesloten 
boekhoudkundige 
perioden, niet voor de 
gehele 
duurzaamheidsperiode. 

Ja 
Verplichting voor alle 
ondernemingen om 
activa gedurende vijf 
jaar te behouden, 
verslaglegging 
gedurende de gehele 
duurzaamheidsperiode. 

Ja 
Uitvoerige 
voorwaarden voor 
subsidiabiliteit – 
soorten investeringen 
en voorwaarden in 
verband met 
werkgelegenheid. 
Verplichting om 
activa en banen 
waarin werd 
geïnvesteerd 
gedurende vijf jaar te 
behouden. Uitvoerige 
verslagleggings-
verplichtingen. 

Ja 
Uitvoerige 
voorwaarden voor 
subsidiabiliteit – 
soorten investeringen 
en voorwaarden in 
verband met 
werkgelegenheid. 
Verplichting om activa 
en banen waarin werd 
geïnvesteerd 
gedurende vijf jaar te 
behouden. Uitvoerige 
verslagleggings-
verplichting. 

Ten dele 
Verplichting om 
investering te 
behouden gedurende 
vijf jaar na voltooiing of 
totdat lening is 
terugbetaald. Bij twee 
van de drie 
gecontroleerde 
maatregelen was 
slechts gedurende de 
eerste twee jaar na het 
project voorzien in 
verslaglegging. 

Ten dele 
Verplichting om 
investering gedurende 
vijf jaar na voltooiing te 
behouden, bij één 
maatregel tien jaar 
voor onroerende 
activa. Bij één 
maatregel uitsluitend 
verslaglegging tijdens 
eerste twee jaar na 
voltooiing van het 
project. Geen 
verslaglegging bij één 
maatregel. 

Ten dele 
Verplichting om 
investering gedurende 
vijf jaar na voltooiing 
van het project te 
behouden. Bij één 
maatregel – jaarlijkse 
verslaglegging over 
resultaten gedurende 
vijf jaar na voltooiing. 

4. Richtsnoeren of 
systematisch advies 
van de 
BA/uitvoeringsorganen 
betreffende 
monitoring van 
duurzaamheid 

Nee Ten dele 
Richtsnoeren voor 
aanvragers en 
begunstigden, 
monitoring niet voor 
gehele 
duurzaamheidsperiode. 

Ja 
Richtsnoeren voor 
aanvragers en 
begunstigden, 
monitoring voor de 
gehele 
duurzaamheidsperiode, 
elk project ter plaatse 
gecontroleerd. 

Ja 
Doeltreffende 
monitoringmechanis
men vastgesteld en 
richtsnoeren 
verstrekt. 

Ja 
Doeltreffende 
monitoringmechanism
en vastgesteld en 
richtsnoeren verstrekt. 

Ten dele 
Geen specifieke 
richtsnoeren; de enige 
richtsnoeren voor één 
maatregel hebben 
betrekking op de eisen 
inzake behoud. 

Nee Ten dele 
Richtsnoeren 
goedgekeurd in 2012, 
maar geen grondige 
monitoring vereist. 

Bron: Analyse van de ERK. 
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BIJLAGE VII 

Procedures voor monitoring van en verslaglegging over wettelijke duurzaamheidseisen 

Lid-
staat 

OP Monitoring door de BA Verslaglegging door de begunstigden 

AT 

O
P 

Bu
rg

en
la

nd
 

20
00

-2
00

6 

Matig: De BA en het uitvoeringsorgaan (UO) hadden 
geen systematische controles van de 
duurzaamheidseisen gepland en voerden tijdens de 
duurzaamheidsperiode geen doelgerichte controles uit. 
Gedurende drie jaar na de afronding van het project 
controleerde het UO of het banenstreefcijfer was bereikt 
en de banen in stand waren gehouden op basis van 
gegevens van het socialezekerheidsfonds en de 
financiële rekeningen van de gesteunde bedrijven. 
Geen IT-systeem om de resultaten voor de gehele 
duurzaamheidsperiode te monitoren. 

Ontoereikend: De begunstigden hoefden geen 
informatie te verstrekken aan de hand waarvan 
de projectresultaten voor de resterende 
duurzaamheidsperiode konden worden 
gecontroleerd. 

CZ 

O
P 

O
nd

er
ne

m
in

g 
en

 
in

no
va

tie
 2

00
7-

20
13

 

Matig: De BA en het UO monitorden de prestaties van de 
projecten niet gedurende de gehele 
duurzaamheidsperiode, maar slechts tijdens de eerste 
twee boekjaren die werden afgesloten na de voltooiing 
van het project. De selectie van de projecten die tijdens 
de uitvoering en de duurzaamheidsperiode moesten 
worden gecontroleerd, was gebaseerd op een 
steekproef. 

Matig: Hoewel de begunstigden verplicht waren 
verslag uit te brengen over de bindende 
(voornamelijk output-) en niet-bindende 
indicatoren, brachten ze niet op consistente 
wijze verslag uit over de behaalde waarden van 
de niet-bindende indicatoren. Ze hoefden geen 
informatie in te dienen over de projectprestaties 
gedurende de gehele duurzaamheidsperiode. 
Late indiening van het verslag over de 
projectresultaten werd niet bestraft. 

CZ 

Re
gi

on
al

e 
O

P 
Zu

id
oo

st
en

 2
00

7-
20

13
 Goed: De BA eiste dat in de monitoringverslagen zowel 

informatie over resultaten als over output werd 
verstrekt. Beide soorten indicatoren waren bindend. 
Tijdens de duurzaamheidsperiode verrichtte de BA ten 
minste eenmaal een controle ter plaatse van elk project. 
Over elk jaar van de duurzaamheidsperiode moest er een 
monitoringverslag worden ingediend; alle verslagen 
samen bestreken de gehele duurzaamheidsperiode. 

Matig: De begunstigden verstrekten informatie 
over zowel de output- als resultaatindicatoren in 
de jaarlijkse monitoringverslagen gedurende de 
gehele duurzaamheidsperiode. Late indiening 
van het verslag over de projectresultaten werd 
niet bestraft. 

DE 

N
ed

er
sa

ks
en

 
O

P 
20

07
-2

01
3 

Goed: De autoriteiten voerden adequate 
monitoringprocedures in om ervoor te zorgen dat het 
project werd opgeleverd volgens de bestaande 
bepalingen en voorwaarden en dat er een redelijke 
zekerheid bestond dat er duurzame resultaten werden 
behaald. Er werden systematische controles verricht op 
basis van steekproeven. 

Goed: Er was voorzien in gestandaardiseerde en 
doeltreffende verslaglegging door de 
begunstigden vanaf de afronding van het project 
tot het einde van de duurzaamheidsperiode, en 
deze werd ook afgedwongen. 

DE 

Sa
ks

en
 

O
P 

20
07

-2
01

3 

Goed: De autoriteiten voerden adequate 
monitoringprocedures in om ervoor te zorgen dat het 
project werd opgeleverd volgens de bestaande 
bepalingen en voorwaarden en dat er een redelijke 
zekerheid bestond dat er duurzame resultaten werden 
behaald. Er werden systematische controles verricht op 
basis van steekproeven. 

Matig: Er was voorzien in gestandaardiseerde en 
doeltreffende verslaglegging over de voltooiing 
van het project en de daaropvolgende de 
duurzaamheidsperiode. Het eindrapport over de 
duurzaamheid moest om praktische redenen 
drie maanden voor het einde van de 
duurzaamheidsperiode van vijf jaar worden 
ingediend; hoewel dit niet strookt met de 
verordeningen, had het geen directe negatieve 
gevolgen voor de duurzaamheid van de 
resultaten. 

IT 

Ce
nt

ra
al

 O
P 

(P
O

N
 

R&
C 

20
07

-2
01

3)
 Ontoereikend: Voor de gecontroleerde projecten 

beschikte de beheersautoriteit niet over informatie 
betreffende het gebruik van projecten tijdens de gehele 
duurzaamheidsperiode en vroeg zij dergelijke informatie 
niet aan de begunstigden. Globaal genomen werd er 
onvoldoende bewijsmateriaal verkregen om te kunnen 
zorgen voor volledige naleving van de 
duurzaamheidsverplichtingen bij de projecten. 

Matig: Afhankelijk van de maatregel, verplichte 
eigen verklaringen over het behoud van de 
duurzaamheid door de begunstigden: a) 
gedurende de gehele duurzaamheidsperiode; b) 
helemaal geen eigen verklaring; c) uitsluitend 
een eenmalige eigen verklaring over de 
resultaten twee jaar na de afronding van het 
project. 
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IT 

O
P 

Ap
ul

ië
 (P

O
R 

Ap
ul

ië
 2

00
0-

20
06

) 

Ontoereikend: Er was niet voorzien in systematische 
controles van de duurzaamheidseisen. Voor de 
gecontroleerde projecten beschikte de beheersautoriteit 
niet over informatie betreffende het gebruik van 
projecten tijdens de gehele duurzaamheidsperiode en 
vroeg zij dergelijke informatie niet aan de begunstigden. 
Geen IT-systeem om de resultaten na de afronding van 
het project te monitoren. 

Matig: Afhankelijk van de maatregel verplichtte 
de beheersautoriteit de begunstigde tot 
indiening van het volgende: a) een eigen 
verklaring voor twee opeenvolgende jaren na de 
afronding van het project (indien de begunstigde 
een grote onderneming of een consortium van 
kmo's was) of b) een eenmalige eigen verklaring 
(indien de begunstigde een micro-onderneming 
was). 

PL 

Ve
rb

et
er

in
g 

va
n 

he
t 

co
nc

ur
re

nt
ie

ve
rm

og
en

 v
an

 
on

de
rn

em
in

ge
n 

20
04

-2
00

6 

Matig: De verschillende UO's pasten uiteenlopende 
monitoringprocedures toe: 
a) jaarlijkse verslaglegging over de resultaten tijdens de 
duurzaamheidsperiode of b) steekproefcontroles van 5 % 
van de projecten die voltooid waren vijf jaar vóór het jaar 
van de controles. Met deze procedure was systematische 
monitoring van de tijdens de gehele 
duurzaamheidsperiode behaalde en behouden 
resultaten echter niet gewaarborgd. 
Geen IT-systeem om de resultaten gedurende de gehele 
duurzaamheidsperiode te monitoren. 

Ontoereikend: Bij één maatregel moesten de 
begunstigden jaarverslagen over de 
duurzaamheid van projectresultaten voorleggen 
gedurende vijf jaar na de voltooiing van het 
betrokken project (zoals vereist door de 
nationale wetgeving), maar voor twee andere 
maatregelen was dergelijke verslaglegging niet 
vereist. 

Bron: Analyse van de ERK. 
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BIJLAGE VIII 

Evaluatieresultaten betreffende kmo’s en grote ondernemingen 

Kmo's 

- Het interventiepatroon bestond doorgaans uit het bereiken van het hoogst mogelijke 
aantal begunstigden, waarbij de doelgroep of de specifieke doelstellingen die de projecten 
moesten bereiken, nauwelijks werd gepreciseerd. 

- In de meeste gevallen werd met de projecten gestreefd naar een verhoging van de 
belangrijkste productiefactoren van de ondernemingen, zoals kapitaal, arbeid en O&O-
uitgaven. Slechts weinig aandacht ging naar het nagestreefde einddoel of de verwachte 
resultaten, bijv. op het gebied van het verhogen van de uitvoer, productiviteit of verkoop. 

- De meeste begunstigden behoorden tot economische sectoren die als low-tech 
worden aangemerkt, bijv. de be- en verwerkende industrie of groothandel. Dit wijst erop 
dat er aanzienlijke middelen zijn besteed aan het ondersteunen van de inhaalslag of 
overleving van kmo's in traditionele sectoren in plaats van dat ze groei- en innovatiecentra 
hebben bevorderd. 

- Ook al werd een verschuiving van steun die niet terugbetaald hoefde te worden naar 
terug te betalen steun waargenomen, toch bleven subsidies de vaakst voorkomende vorm 
van steunverlening. Eenmalige subsidies worden doorgaans beschouwd als traditioneel, 
minder innovatief (en mogelijk minder kostenefficiënt) dan financiële instrumenten. 

- Er werden wijzigingen opgetekend op het gebied van economische prestaties. De 
EFRO-subsidies versnelden de investeringsplannen van kmo's, of anticipeerden erop, en 
hielpen daardoor de omzet, rentabiliteit en uitvoer te vergroten. De belangrijkste wijziging 
die door het EFRO teweeg werd gebracht, zouden echter een gedragswijzigingen kunnen 
zijn ten aanzien van de manier van zakendoen, in plaats van de onmiddellijke 
verwezenlijking van economische resultaten, die echter niet in de projecten werden 
benadrukt. 

- Er lag geen nadruk op de resultaatgerichtheid van de interventielogica die specifieke 
verwachte wijzigingen aanpakte, noch op de uitvoering van voorwaardelijke subsidies die 
de begunstigde ondernemingen ertoe verbonden welbepaalde doelstellingen te behalen 
(bijv. op het gebied van het scheppen of behouden van banen). 

- De monitoring was niet aangepast aan de rol die het EFRO speelt bij het 
ondersteunen van kmo's. De keuze van de indicatoren was onvoldoende afgestemd op de 
toegevoegde waarde van het EFRO. Er ontbraken meetsystemen die geschikt waren voor 
de verslaglegging over en beoordeling van de mate waarin de doelstellingen waren 
behaald, op basis van gegevensverzameling bij bedrijven. 

Grote ondernemingen 

- De achterliggende gedachte voor de steun aan grote ondernemingen bleef 
onduidelijk en in de OP's werden de geplande directe en indirecte voordelen niet expliciet 



 2 

 

beschreven. Bovendien was uit vorige studies de doeltreffendheid en volledige omvang 
van de voordelen van de steun voor grote ondernemingen niet gebleken. 

- De EFRO-steun had vaak weinig invloed op de investeringsbeslissingen van de grote 
ondernemingen, met name of ze in de EU of daarbuiten zouden investeren. 

- Hoewel de productiecapaciteit en de productiviteit van de grote projectbegunstigden 
doorgaans zijn toegenomen, en er ook directe resultaten werden behaald (bijv. een 
grotere vraag naar banen), waren de resultaten voor de langere termijn, na de 
duurzaamheidsperiode van vijf jaar, minder duidelijk. Investeringen in industrieën met 
nauwere banden met de bestaande industriële structuur hebben waarschijnlijk duurzamer 
voordelen opgeleverd. De aard van de investeringen en de werkingsgeschiedenis van de 
ondernemingen in de regio hadden invloed op de mate van duurzaamheid en dit hing ook 
af van de industriële sector en van de uiteenlopende lengte van de levenscyclus van de 
investeringen en van de kapitaalbehoeften. 

- Meervoudige subsidietoekenning was in de periode 2007-2013 een vaak voorkomend 
kenmerk waarbij de feitelijke behoeften van de grote ondernemingen of de 
stimuleringseffecten voor investeringen in de betrokken regio's vaak niet uitdrukkelijk 
werden vermeld. 

- Hoewel werd geconstateerd dat de duurzaamheid van de steun met succes kon 
worden bevorderd aan de hand van regionale stimuleringsmaatregelen, 
ontwikkelingsprogramma's voor leveranciers en meervoudige financiering, werd niettemin 
benadrukt dat de strategische capaciteiten van de beheersautoriteiten en andere partijen 
die betrokken zijn bij de beleidsontwikkeling en -uitvoering, waaronder deugdelijke 
projectselectie gekoppeld aan de langetermijnstrategie van de regio, van cruciaal belang 
waren voor het welslagen van de steun aan de ondernemingen. 

Bron:  

Evaluatie achteraf van de cohesiebeleidsprogramma's voor de periode 2007-2013: 
• “Final Report – work package 2: “Support to SMEs – Increasing Research and innovation in SMEs 

and SME Development”, 30 maart 2016; en 

• “Final Report – work package 4: “Support to large enterprises"", 18 februari 2016. Samenvatting 
in het werkdocument van de diensten van de Commissie SWD(2016) 318 final van 19 september 
2016. 



 

 

ANTWOORDEN VAN DE COMMISSIE OP HET SPECIAAL VERSLAG VAN DE 

EUROPESE REKENKAMER 

"EU-STEUN VOOR PRODUCTIEVE INVESTERINGEN IN ONDERNEMINGEN - 

MEER AANDACHT VOOR DUURZAAMHEID NODIG" 

SAMENVATTING 

IV. Naast de wetswijzigingen voor de periode 2007-2013 heeft ook de beklemtoning van 

strategische planning bij grote projecten in de vorm van een verplichte voorafgaande kosten-

batenanalyse de EU-benadering van duurzaamheid verbeterd, ook in de evaluaties achteraf van de 

Commissie op programmaniveau voor het cohesiebeleid. 

VII. De Commissie neemt de aspecten van duurzaamheid in aanmerking via de selectiecriteria van 

het toezichtcomité waarin de Commissie een adviserende rol vervult. Door de Commissie worden 

geen indicatoren op projectniveau verzameld, gemonitord of geanalyseerd.  

In de programmeringsperiode 2014-2020 bevordert de Commissie een perspectief op de langere 

termijn met de invoering van de prestatiegerichtheid in alle programma’s van de ESI-fondsen en 

met de versterkte nadruk op de evaluatie achteraf van de gevolgen voor alle acties van de EU. 

Effectbeoordelingen zijn beter geschikt om rekening te houden met duurzaamheidsaspecten.  

VIII. 

Eerste punt: De Commissie merkt op dat deze aanbeveling is gericht tot de lidstaten. 

Tweede punt: De Commissie aanvaardt deze aanbeveling. 

Derde punt: De Commissie merkt op dat deze aanbeveling is gericht tot de lidstaten. 

Vierde punt: De Commissie merkt op dat deze aanbeveling is gericht tot de lidstaten. 

Vijfde punt: De Commissie aanvaardt deze aanbeveling. 

Bijgevolg zal de Commissie in haar toekomstige evaluaties achteraf de duurzaamheidsaspecten 

versterken binnen de grenzen van de timing van de evaluaties en de geanalyseerde actietypes. 

Zesde punt: De Commissie aanvaardt deze aanbeveling. 

Zevende punt: De Commissie merkt op dat deze aanbeveling is gericht tot de lidstaten. 

De Commissie zal geen uitvoering monitoren van doelstellingen die verder gaan dan de wettelijke 

voorschriften. 

INLEIDING 

9. De in de operationele programma’s voor het EFRO en het Cohesiefonds opgenomen 

resultaatindicatoren dienen om rekening te houden met de voorgenomen wijziging op economisch, 

sociaal en milieugebied, meestal op regionaal niveau. Vanwege het gedeeld beheer met de lidstaten 

monitort de Commissie geen resultaten op projectniveau.  

11. Het was de Commissie er vooral om te doen te verzekeren dat de wettelijke vereisten op het 

gebied van duurzaamheid zijn vervuld.  

Bij het selecteren van projecten voor productieve investeringen wordt de “duurzaamheid” van 

projecten beoordeeld en daarvoor is een bedrijfsplan vereist. Met dat bedrijfsplan moet worden 

aangetoond dat overheidssubsidie nodig is (in de context van de toepasselijke staatssteunregeling) 

en dat het project extra middelen kan aantrekken voor operationele en onderhoudskosten en 

redelijke winst kan genereren. 



 

 

De Commissie heeft altijd grote belangstelling getoond voor het aspect duurzaamheid. Een 

gemeenschappelijke benadering voor strategische planning en een duidelijke interventielogica voor 

optreden op EU-niveau, waarbij impliciet ook het aspect duurzaamheid wordt meegenomen, was 

steeds een langetermijndoelstelling voor de Commissie. Op dat vlak werd aanzienlijke vooruitgang 

geboekt in de programmeringsperiode 2014-2020, met de invoering van de resultaatgerichtheid in 

alle programma’s van de ESI-fondsen, de nadruk op interventielogica en de sterkere klemtoon op de 

evaluatie achteraf van de gevolgen voor alle acties van de EU. Effectbeoordelingen zijn in feite 

beter geschikt om rekening te houden met duurzaamheidsaspecten.  

OPMERKINGEN 

40. Voor de lopende periode 2014-2020 volgen en beoordelen de toezichtcomités output- en 

resultaatindicatoren in het kader van de specifieke doelstellingen van het operationele programma. 

Gegevens worden door de beheersautoriteiten aan de Commissie gerapporteerd op het niveau van 

prioritaire assen in de operationele programma’s en niet op projectniveau. Toch heeft de Commissie 

in de context van de evaluatie achteraf van acties van het EFRO en het CF in 2007-2013 studies van 

contrafeitelijke analyses laten uitvoeren om de effecten van het cohesiebeleid op de economische 

groei in de periode 2007-2013 in te schatten. In de specifieke evaluatie achteraf van kmo-steun voor 

2007-2013 worden in via gevalsstudies verzameld bewijsmateriaal ook de effecten van EFRO-steun 

op de prestaties van kmo’s, hun bereidheid tot investeren en crisisbestendigheid, alsook 

gedragsveranderingen in bedrijfsmethoden belicht.  

In de huidige periode moeten de lidstaten op grond van artikel 54 van de GB-verordening 

effectbeoordelingen uitvoeren voor de acties van de EU op basis van de ESI-fondsen. 

50. Vanaf de programmeringsperiode 2014-2020 verschaft de Commissie de beheersautoriteiten 

richtsnoeren inzake selectiecriteria voor projecten die verband houden met de strategieën voor 

slimme specialisatie. In de fondsen onder gedeeld beheer wordt door de nationale 

beheersautoriteiten op nationaal niveau en op basis van nationale subsidiabiliteitsregels voorzien in 

specifieke selectiecriteria en andere steun om de duurzaamheid van resultaten te bevorderen. 

In de programmeringsperiode 2014-2020 bevordert de Commissie een perspectief voor de langere 

termijn met de invoering van de resultaatgerichtheid in alle programma’s van de ESI-fondsen en 

met de versterkte nadruk op de evaluatie achteraf van de gevolgen voor alle acties van de EU. 

Effectbeoordelingen zijn beter geschikt om rekening te houden met duurzaamheidsaspecten. 

54. Om de kwaliteit van het ontwerp van elk programma te verbeteren en om na te gaan of de 

doelstellingen ervan kunnen worden gehaald, wordt het programma begeleid met een evaluatie 

vooraf die op het niveau van de prioritaire as en niet op het niveau van het bedrijfstype wordt 

uitgevoerd. Luidens evaluaties vooraf werd in de operationele programma’s niet becijferd of de 

ondernemingen wel overheidsfinanciering nodig hadden, maar werd eventueel marktfalen 

vastgesteld. 

56. Op grond van de voorwaarden voor staatssteun moet de steunontvanger de noodzaak van steun 

kunnen aantonen (op basis van een bedrijfsplan).  

58. De duurzaamheidsvereisten blijven toepassen na de minimumperiode zou leiden tot grote 

moeilijkheden bij de afsluiting en verdere, belastende, monitoringverplichtingen. Een dergelijk 

vereiste wordt ook minder relevant in het licht van de gebruikelijke activiteiten van 

marktdeelnemers, die activiteiten soms om economische redenen moeten overdragen/verkopen. 

63. Innovatie is een duidelijke doelstelling geworden in de programma’s van de periode 2014-2020 

en projecten worden daarop beoordeeld in de selectieprocedure, overeenkomstig de doelstellingen 

en voorwaarden van het operationele programma. 



 

 

Door de crisis was de economische context in 2007-2013 helemaal anders. De inspanningen waren 

veeleer gericht op het voortbestaan van ondernemingen en het behoud van bestaande banen.  

65. Het feit dat een project al is opgestart vóór de toekenning van een subsidie is in lijn met 

staatssteunmaatregelen. De Commissie zou ook willen benadrukken dat zich situaties kunnen 

voordoen waarin de vervroegde start van projecten niet noodzakelijkerwijs buitenkanseffecten met 

zich brengt. 

66. De beheersautoriteiten hebben de ontvangen steunbedragen gemonitord, voor zover ze werden 

verleend uit hoofde van de de minimis-regeling. 

69. De Commissie wenst te onderstrepen dat de definitie van een gemeenschappelijke benadering 

voor het gebruik van indicatoren voor de ESI-fondsen in de loop van de tijd verder is ontwikkeld en 

versterkt. In dat verband is in de periode 2014-2020 significante vooruitgang geboekt op basis van 

de al in 2007-2013 genomen maatregelen. In de huidige periode moeten alle operationele 

programma’s van de ESI-fondsen output- en resultaatindicatoren voor alle specifieke 

investeringsdoelstellingen bevatten, en de beheersautoriteiten van deze programma’s hebben 

evaluatieplannen opgesteld voor de evaluatie van de effecten van EU-investeringen.   

70. Volgens de Commissie is op basis van de tijdens vorige programmeringsperiodes geleerde 

lessen vooruitgang geboekt in de huidige periode 2014-2020. Naast het stelselmatig gebruiken en 

rapporteren van indicatoren in operationele programma’s is de verplichte effectbeoordeling van alle 

EFRO-acties voor de lidstaten ook een prikkel om een perspectief op de lange termijn te hanteren 

bij het plannen en programmeren van de uitvoering van de acties, waarbij ook de duurzaamheid van 

investeringsresultaten impliciet wordt meegenomen. Rechtstreekse monitoring van de 

duurzaamheid van projectresultaten blijft evenwel de verantwoordelijkheid van de lidstaten. 

77. Voor 2007-2013 heeft de Commissie volgens het Memorandum onderzoeksplanning “bridging 

the gap” audits uitgevoerd om onder meer te controleren of de wettelijke duurzaamheidsvereisten 

zijn nageleefd. Sommige vaststellingen van niet-naleving werden gerapporteerd en opgevolgd door 

de Commissie.  

Voor 2014-2020 bestrijken vroegtijdige preventieve systeemaudits en nalevingscontroles ook het 

risico op niet-naleving van wettelijke duurzaamheidsvereisten met behulp van dezelfde checklists. 

Met betrekking tot de evaluatie omvatten de evaluaties achteraf van de programma’s van het EFRO 

en het Cohesiefonds in 2007-2013 13 werkpakketten, waarvan 8 thematische (zoals steun voor 

kmo’s, milieu, energie-efficiëntie, toerisme en cultuur, enz.). Hoewel geen enkele evaluatie 

specifiek was toegespitst op het aspect “duurzaamheid” van de resultaten op zich (in tegenstelling 

tot wettelijke duurzaamheid die moet worden beoordeeld in het kader van audits) werd in een aantal 

van deze studies uitdrukkelijk verwezen naar de duurzaamheid van resultaten/effecten in een 

specifieke evaluatievraag. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de evaluatie achteraf van steun aan 

grote ondernemingen en voor toerisme en cultuur. Bovendien hebben de evaluaties achteraf 

betrekking op de resultaten op de lange termijn, d.w.z. de duurzaamheid van de EU-acties binnen de 

grenzen van de timing van de evaluaties, de types geanalyseerde acties en het beschikbare 

bewijsmateriaal.  

80. Het gebruik van corrigerende maatregelen (of regelingen voor terugvorderbare steun) moet 

zorgvuldig worden onderzocht. Indien de begunstigde bijvoorbeeld de doelstellingen niet heeft 

kunnen halen vanwege lastigere economische omstandigheden die zijn financiële draagkracht 

verzwakken, zouden verdere corrigerende maatregelen zware en contraproductieve gevolgen 

hebben voor projecten die hun doel wel gedeeltelijk hebben bereikt. 

Gezamenlijk antwoord van de Commissie op de paragrafen 81 tot en met 84 



 

 

Zie het antwoord van de Commissie op aanbeveling 5 b). 

86. Bovendien zal de sterkere afhankelijkheid van financiële instrumenten voor niet-riskante 

investeringen waarschijnlijk het risico van buitenkanseffect verminderen en verdere garanties voor 

duurzaamheid verschaffen, aangezien bedrijfsplannen zorgvuldig worden doorgelicht door 

commerciële banken die de kredietwaardigheid van de projecten controleren. 

92. De prestatiegerichtheid vormt de kern van de huidige aanpak van de Commissie op het gebied 

van EU-investeringen en hangt af van verschillende op elkaar inwerkende elementen, met inbegrip 

van een gedegen behoefteanalyse, een betrouwbare interventielogica met duidelijke, specifieke 

doelstellingen, goed gekozen resultaatindicatoren in de selectiecriteria en ook een prestatiekader 

met mijlpalen en streefdoelen. Bovendien zetten de verplichte effectbeoordelingen in de periode 

2014-2020 ertoe aan op voorhand na te denken over het oogmerk van deze investeringen. 

93. Door de koppeling met het financieel kader komt het regelgevingskader ten minste 3 of 4 jaar 

eerder tot stand dan de evaluaties achteraf met betrekking tot de lopende programmeringsperiode 

(na het einde van de subsidiabiliteitsperiode, om voldoende en betrouwbare gegevens te 

waarborgen). 

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Aanbeveling 1 – duurzaamheid van de resultaten bevorderen 

a) De Commissie merkt op dat deze aanbeveling is gericht tot de lidstaten. 

b) De Commissie aanvaardt deze aanbeveling. 

Aanbeveling 2 – duurzaamheid meenemen bij selectieprocedures  

De Commissie merkt op dat deze aanbeveling is gericht tot de lidstaten. 

Aanbeveling 3 – duurzaamheid beklemtonen bij monitoring en rapportage  

De Commissie merkt op dat deze aanbeveling is gericht tot de lidstaten. 

Aanbeveling 4 – duurzaamheid meenemen bij evaluaties 

De Commissie aanvaardt deze aanbeveling. 

Bijgevolg zal de Commissie in haar toekomstige evaluaties achteraf de duurzaamheidsaspecten 

versterken binnen de grenzen van de timing van de evaluaties en de types geanalyseerde acties. 

Aanbeveling 5 – duidelijke corrigerende maatregelen consistent toepassen 

a) De Commissie aanvaardt deze aanbeveling. 

b) De Commissie merkt op dat deze aanbeveling is gericht tot de lidstaten. 

De Commissie zal niet toezien op de uitvoering van doelstellingen die verder gaan dan de wettelijke 

voorschriften. 



 
Gebeurtenis Datum 

Vaststelling controleplan ("APM")/begin van de controle 8.6.2016 

Ontwerpverslag officieel verzonden aan de Commissie (of andere 
gecontroleerde) 

11.12.2017 

Vaststelling van het definitieve verslag na de contradictoire 
procedure 

7.2.2018 

Officiële antwoorden in alle talen ontvangen van de Commissie (of 
andere gecontroleerde) 

6.3.2018 
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Het is van belang dat met EU-middelen tot na het einde 
van het project duurzame resultaten worden gerealiseerd, 
zodat een positieve impact voor de desbetreffende 
begunstigden en regio’s mogelijk wordt gemaakt. Tussen 
2000 en 2013 was meer dan 75 miljard euro uit het EFRO 
bestemd voor productieve investeringen in 
ondernemingen. Wij stelden vast dat de resultaten bij een 
aanzienlijk deel van de gecontroleerde projecten niet of 
slechts gedeeltelijk duurzaam waren. Onze conclusie was 
dat dit vooral was te wijten aan het feit dat de Commissie 
en de nationale/regionale autoriteiten in het beheer op 
zowel programma- als projectniveau te weinig nadruk 
hadden gelegd op de duurzaamheid van de resultaten: 
zowel in de ontwerpfase van de operationele programma’s 
als in de selectie-, monitoring- en evaluatiefase. In het 
regelgevingskader voor de periode 2014 2020 zijn 
verbeteringen aangebracht met betrekking tot 
duurzaamheid. We doen aanbevelingen die gericht zijn op 
de aanpak van de nog bestaande hiaten ter verbetering 
van de duurzaamheid van de resultaten bij toekomstige 
productieve investeringen van de EU.
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