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Met de maatregelen die de
Commissie en de lidstaten tijdens
de laatste jaren van de
programma’s voor de periode
2007-2013 namen, werd lage
absorptie aangepakt, maar ze
waren te weinig resultaatgericht

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

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 Henri Grethen, ondersteund door Marc Hostert, kabinetschef; Niels-Erik Brokopp en
Emmanuel Rauch, hoofdmanagers; Anna Fiteni en Peggy Vercauteren, taakleiders;
Alessandra Falcinelli, Agota Krenusz, Radka Papouskova, Adrian Rosca en Piotr Senator, controleurs.

Van links naar rechts: Anna Fiteni, Marc Hostert, Radka Papouskova, Piotr Senator, Peggy Vercauteren,
Niels-Erik Brokopp, Henri Grethen.
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WOORDENLIJST EN AFKORTINGEN
Absorptie

Absorptiepercentage
Afsluiting

Auditautoriteit

Beheersautoriteit

Buitenkanseffect

Middelen worden als geabsorbeerd beschouwd wanneer de
Commissie EU-middelen in het kader van een operationeel
programma (OP) van een lidstaat heeft uitbetaald als
cofinanciering voor subsidiabele projecten. Dit omvat
voorschotten, tussentijdse en saldobetalingen.
Het percentage van het totale voor een operationeel programma
vastgelegde bedrag dat geabsorbeerd, dat wil zeggen betaald is.
De financiële afwikkeling door middel van de betaling van het
eindsaldo aan de lidstaat of de terugvordering van het te veel
betaalde door de Commissie. Afsluiting is de laatste fase in de
levenscyclus van een programma.
Deze verschaft de Commissie zekerheid over de doeltreffende
werking van de beheerssystemen en interne controles voor een
OP (en dus ook over de wettigheid en regelmatigheid van de
gecertificeerde uitgaven). Auditautoriteiten worden aangewezen
door de lidstaat en zijn meestal afdelingen van kanselarijen,
ministeries van financiën (of internebeheersingsorganen onder
het gezag van dat ministerie), van andere ministeries of binnen
hoge controle-instanties. Zij moeten functioneel onafhankelijk
zijn van de organen die de middelen beheren. Een auditautoriteit
rapporteert de bevindingen van haar controles van systemen en
van verrichtingen aan de beheersautoriteiten en certificerende
instanties voor het desbetreffende OP. Eenmaal per jaar
rapporteren ze in hun jaarlijks controleverslag hun jaarlijkse
werkzaamheden aan de Commissie. Indien de auditautoriteit
vindt dat de beheersautoriteit geen passende corrigerende
maatregelen heeft genomen, moet zij dit onder de aandacht van
de Commissie brengen.
Een beheersautoriteit is een nationale, regionale of plaatselijke
overheid (of enig ander publiek- of privaatrechtelijk orgaan) die
door een lidstaat is aangewezen om een operationeel programma
te beheren. Haar taken omvatten het selecteren van de projecten
die gefinancierd zullen worden, het monitoren van de uitvoering
van projecten en het uitbrengen van verslag aan de Commissie
over financiële aspecten en behaalde resultaten. De
beheersautoriteit is ook het orgaan dat financiële correcties
oplegt aan begunstigden naar aanleiding van controles
uitgevoerd door de Commissie, de Europese Rekenkamer (ERK) of
een autoriteit in een lidstaat.
Het buitenkanseffect treedt op wanneer financiering wordt
verstrekt om een begunstigde te steunen die ook zonder deze
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
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is het deel van de uitgaven dat een buitenkanseffect oplevert, per
definitie ondoeltreffend, want het draagt niet bij tot de
verwezenlijking van de doelstellingen.
Deze wordt door de lidstaat aangewezen om eerstelijnscontroles
te verrichten ten aanzien van de door de beheersautoriteiten
gedeclareerde uitgaven en te certificeren dat deze uitgaven
wettig en regelmatig zijn.
Het Coördinatiecomité voor de Fondsen (COCOF) is een
permanent comité van de Europese Commissie. De functie van
het comité is kwesties te bespreken met betrekking tot de
uitvoering van de verordeningen betreffende de
structuurfondsen en het Cohesiefonds. De COCOF-richtsnoeren
dienen als aanbevelingen met praktische voorbeelden en
informatie, maar zijn juridisch niet bindend of beperkend.
Het Cohesiefonds is gericht op het versterken van de
economische en sociale samenhang in de Europese Unie door de
financiering van projecten op het gebied van milieu en vervoer in
lidstaten met een bnp per hoofd van de bevolking dat minder dan
90 % van het EU-gemiddelde bedraagt.
De communautaire strategische richtsnoeren bevatten de
beginselen en prioriteiten van het cohesiebeleid, alsmede
adviezen over de wijze waarop de Europese regio’s het beste
gebruik kunnen maken van de middelen die voor de periode
2007-2013 beschikbaar zijn gesteld voor nationale en regionale
steunprogramma’s. Nationale autoriteiten moeten de
richtsnoeren als uitgangspunt gebruiken bij het opstellen van hun
nationale strategische prioriteiten en planning voor 2007-2013,
het nationaal strategisch referentiekader genoemd.
Het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling is gericht op de
versterking van de economische en sociale cohesie binnen de
Europese Unie door het corrigeren van de grootste regionale
onevenwichtigheden. Daartoe biedt het financiële steun voor de
aanleg van infrastructuur en productieve investeringen ter
bevordering van de werkgelegenheid, vooral voor
ondernemingen.
Het Europees Sociaal Fonds is gericht op de versterking van
economische en sociale cohesie binnen de Europese Unie door de
werkgelegenheids- en arbeidskansen te verbeteren (hoofdzakelijk
door middel van opleidingsmaatregelen) en door een hoog niveau
van werkgelegenheid en de totstandkoming van meer en betere
banen te bevorderen.
De toegevoegde waarde die optreden in EU-verband biedt ten
opzichte van een optreden van de lidstaten afzonderlijk.
Spreiding van de financiering van een project over twee
programmeringsperioden om het risico te beperken van
onvolledige (en dus niet-subsidiabele) projecten en de absorptie
in de eerste fase (2007-2013) te vergroten.
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Dit biedt richtsnoeren en draagt bij tot het harmoniseren van de
doelstellingen die moeten worden bereikt met behulp van de
verschillende EU-fondsen op het gebied van cohesiebeleid en
andere EU-instrumenten en -beleidsterreinen.
Grote projecten vormen een geheel van economisch
onscheidbare werkzaamheden, activiteiten of diensten die een
welomschreven technische functie vervullen en gericht zijn op
duidelijk omschreven doelstellingen, waarbij de totale kosten
hoger zijn dan 50 miljoen EUR of, in het geval van een
vervoersproject, 75 miljoen EUR. De goedkeuring van de
Commissie is vereist voor elk afzonderlijk project.
In het meerjarig financieel kader (MFK) worden de
uitgavenprioriteiten en maximale bedragen vastgelegd die de EU
op bepaalde gebieden gedurende een vast aantal jaren mag
uitgeven. Het huidige MFK heeft betrekking op 2014-2020, terwijl
de vorige 2007-2013 en 2000-2006 (Agenda 2000) betroffen.
Een referentiedocument voor de programmering van EUmiddelen op nationaal niveau voor de periode 2007-2013.
Hiermee wordt gegarandeerd dat de bijstand uit de fondsen
afgestemd is op de strategische EU-richtsnoeren inzake cohesie,
en hierin wordt het verband aangegeven tussen de EUprioriteiten, enerzijds, en nationale en regionale prioriteiten,
anderzijds. In de programmeringsperiode 2014-2020 kwamen
partnerschapsovereenkomsten (zie definitie hierna) in de plaats
van de nationale strategische referentiekaders.
Een OP beschrijft de prioriteiten en specifieke doelstellingen van
een lidstaat en de benutting van de middelen (EU- en nationale
openbare 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 van het OP kan
afkomstig zijn uit het EFRO, het CF en/of het ESF. 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.
Partnerschapsovereenkomsten worden voor de
programmeringsperiode 2014-2020 gesloten tussen de Europese
Commissie en elke lidstaat. Hierin worden de plannen van de
nationale autoriteiten beschreven voor het gebruik van middelen
uit de Europese structuur- en investeringsfondsen en worden
voor elk land de strategische doelen en investeringsprioriteiten
omschreven, waarmee deze plannen aan de algemene
doelstelling van de Europa 2020-strategie voor slimme, duurzame
en inclusieve groei worden gekoppeld. Daarnaast worden hierin
eventuele ex-antevoorwaarden (d.w.z. voorwaarden voor de
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doeltreffende en doelmatige besteding van middelen) en kaders
voor prestatiebeheer nader omschreven. Zij worden opgesteld
door de lidstaat in overleg met de Commissie en moeten door de
Commissie worden vastgesteld.
Een van de prioriteiten van een strategie in een operationeel
programma, die bestaat uit een groep concrete acties die met
elkaar verband houden en specifieke, meetbare doelstellingen
hebben.
Het meerjarige tijdsbestek waarbinnen de uitgaven van de
structuurfondsen en het Cohesiefonds worden gepland en
besteed.
Retrospectieve projecten of concrete acties zijn die waarvoor
uitgaven zijn gedaan uit nationale bronnen of die zijn afgerond
voordat formeel EU-cofinanciering werd aangevraagd of
toegekend; zij worden dus met terugwerkende kracht
gefinancierd. In de programmeringsperiode 2014-2020 komen
projecten of concrete acties die fysiek zijn afgerond of volledig
zijn uitgevoerd voordat de begunstigde de financieringsaanvraag
indient, niet voor EU-financiering in aanmerking.
Het totale bedrag dat in een bepaalde programmeringsperiode
aan een lidstaat of een operationeel programma (OP) is
toegewezen. Dit vormt het theoretische maximumbedrag dat kan
worden betaald.
Wettelijke toezegging om onder bepaalde voorwaarden
financiering te verstrekken, waarbij de EU zich ertoe verbindt
haar aandeel in de kosten van een door de EU gefinancierd
project te vergoeden zodra dat project is afgerond.
Annulering van een vastlegging die niet is gebruikt of een
gedeelte daarvan. Vrijmaking gebeurt automatisch na het
verstrijken van een bepaalde termijn, gewoonlijk twee of drie jaar
(de “n+2/3-regel”).
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SAMENVATTING
Over absorptie
I. Het cohesiebeleid is erop gericht om onevenwichtigheden in het ontwikkelingsniveau
van regio’s in de Europese Unie terug te dringen. Het is goed voor ongeveer een derde van
de EU-begroting en wordt uitgevoerd door middel van operationele programma’s (OP’s). De
middelen worden aan het begin van een meerjarige programmeringsperiode beschikbaar
gesteld. Absorptievermogen verwijst naar de mate waarin een lidstaat de aan hem
toebedeelde financiële middelen doelmatig en doeltreffend kan besteden. Lidstaten
absorberen middelen wanneer zij een betaling uit de EU-begroting ontvangen als
cofinanciering voor subsidiabele projecten. Om gericht te blijven op het behalen van
doeltreffende resultaten, is het van cruciaal belang dat de lidstaten voorkómen dat er aan
het einde van de programmeringsperiode nog een aanzienlijk bedrag moet worden
geabsorbeerd, omdat de haast om middelen te absorberen ertoe kan leiden dat er
onvoldoende aandacht wordt besteed aan kosteneffectiviteit. Hoewel absorptie dus van
belang is om beleidsdoelstellingen te verwezenlijken, is het geen doel op zich.
Hoe we de controle hebben uitgevoerd
II. Wij hebben onderzocht of de door de Commissie en de lidstaten genomen maatregelen
doeltreffend waren voor de absorptie van financiering uit het EFRO, ESF en CF gedurende de
programmeringsperiode 2007-2013. Wij hebben controlebezoeken afgelegd in vier lidstaten:
de Tsjechische Republiek, Hongarije, Italië en Roemenië. De controle had betrekking op de
programmeringsperiode 2007-2013. Wij maken echter vergelijkingen met de
programmeringsperioden 2000-2006 en 2014-2020 en wijzen op risico’s voor de absorptie in
de huidige periode.
Wat wij hebben geconstateerd
III. Wij hebben geconstateerd dat zowel voor de programmeringsperiode 2007-2013 als
voor de programmeringsperiode 2014-2020 de laattijdige vaststelling van het
wetgevingskader (zes maanden respectievelijk twee weken vóór de start van de
programmeringsperiode) heeft geleid tot de laattijdige vaststelling van de OP’s. Voor beide
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perioden geldt dat de meeste OP’s pas een jaar na de start van de programmeringsperiode
werden vastgesteld. Dit had uiteraard een domino-effect op de start van de besteding van
de toegewezen middelen.
IV. De uitvoering was langzaam op gang gekomen in de periode 2007-2013 maar was nog
trager voor de periode 2014-2020. Naast bovengenoemd domino-effect was ook de
overlapping van de programmeringsperioden een oorzaak van de trage start, aangezien de
lidstaten hierdoor nog de middelen van de vorige periode aan het uitgeven waren terwijl het
volgende programma al van start was gegaan.
V. Tijdens de programmeringsperiode 2007-2013 monitorde de Commissie de absorptie van
middelen wel, maar pas ongeveer 13 maanden voor het einde van de
subsidiabiliteitsperiode zette zij een taskforce op om de lidstaten met OP’s waarbij de
absorptie slecht was, bij te staan. Acht lidstaten krijgen hulp van de taskforce voor betere
tenuitvoerlegging. De getroffen maatregelen leidden tot een duidelijke vergroting van de
absorptie door de lidstaten die werden bijgestaan. Begin 2018 was het gemiddelde EUabsorptiepercentage 97,2 %. Meerdere lidstaten slaagden er niet in alle beschikbare
middelen te besteden en eind 2017 was er een bedrag van 4,4 miljard EUR aan ongebruikte
middelen. Het definitieve absorptiepercentage en de definitieve waarde van de ongebruikte
middelen zullen bekend zijn zodra de afsluiting is afgerond.
VI. Maatregelen die werden ingezet om de absorptie te vergroten, omvatten: herziening van
OP’s, opsplitsing van projecten in fasen over meerdere programmeringsperioden,
cofinanciering van projecten met terugwerkende kracht, aan financieringsinstrumenten
betaalde voorschotten en contractuele voorschotten. Een aantal van deze maatregelen was
hoofdzakelijk op absorptie en naleving van de regels gericht, waarbij er weinig aandacht was
voor de resultaten. Met name werden OP’s vaak herzien, wat vragen doet rijzen over de
deugdelijkheid van de analyses die ten grondslag lagen aan het programmeringsproces en de
daaropvolgende herzieningen, en over de mogelijkheid om de doelstellingen van het OP en
het cohesiebeleid te verwezenlijken.
VII. De Commissie heeft geen alomvattend overzicht van alle toegepaste maatregelen en de
impact van elke maatregel op absorptie, omdat de lidstaten onvoldoende informatie
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verstrekken en zij over sommige maatregelen (zoals retrospectieve projecten en
contractuele voorschotten) op grond van het wetgevingskader geen verslag hoeven uit te
brengen aan de Commissie.
Wat wij aanbevelen
VIII. De Commissie moet:
-

de Raad en het Europees Parlement een tijdschema voorstellen voor de
onderhandelingen over en de vaststelling van het wetgevingskader en de
programmeringsdocumenten om te waarborgen dat aan het begin van de
programmeringsperiode kan worden gestart met de uitvoering van de OP’s;

-

waarborgen dat herzieningen van OP’s, als deze gevolgen hebben voor essentiële
elementen op het gebied van prestaties, zijn gebaseerd op een uitgebreide,
deugdelijke beoordeling van de OP’s en partnerschapsovereenkomsten en van de
daarmee samenhangende behoeften, en dat het primaire doel van de herziening is
dat er betere resultaten worden geleverd; waarborgen dat zij beschikt over de
middelen om de informatie te verkrijgen die zij nodig heeft om de absorptie te
kunnen monitoren, te kunnen vaststellen wanneer absorptie langzaam of snel
verloopt en vooraf de noodzaak en impact van maatregelen te kunnen beoordelen
om te weten of zij deze moet inzetten of niet; en

-

bij de verlening van gerichte steun ter versnelling van de uitvoering waarborgen dat
de nadruk bij getroffen maatregelen ligt op het behalen van goede resultaten.
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INLEIDING
Beleidsdoelstellingen, financiering en beheer
1. Het doel van het cohesiebeleid is om onevenwichtigheden in het ontwikkelingsniveau
van regio's terug te dringen, industriegebieden met afnemende economische activiteit te
herstructureren en grensoverschrijdende, transnationale en interregionale samenwerking in
de Europese Unie te bevorderen 1. Om deze doelstellingen te verwezenlijken worden EUmiddelen gebruikt voor de ontwikkeling van verschillende gebieden zoals de koolstofarme
economie, vervoersinfrastructuur, steun voor kleine en middelgrote ondernemingen,
integratie van mensen op de arbeidsmarkt en sociale inclusie van kansarmen.
2. In het meerjarig financieel kader (MFK) zijn de maximumbedragen aangegeven die de EU
jaarlijks mag uitgeven voor verschillende beleidsterreinen, waaronder cohesie. Ongeveer
een derde van de EU-begroting is bestemd voor het cohesiebeleid. Het cohesiebeleid wordt
uitgevoerd via het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO), het Europees Sociaal
Fonds (ESF) en het Cohesiefonds (CF). Uitgedrukt in huidige prijzen bedroeg de totale
toewijzing aan het EFRO, het ESF en het CF in de programmeringsperiode 2000-2006
ongeveer 261 miljard EUR, in de periode 2007-2013 346 miljard EUR en in de periode
2014-2020 ongeveer 365 miljard EUR 2. Het betreffende bedrag aan cohesiefinanciering
wordt vervolgens vooraf verdeeld onder de lidstaten.

1

Artikelen 174 en 176 van het VWEU en artikel 89 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, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de
Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 320).

2

De financiering die in de programmeringsperiode 2007-2013 was vastgelegd voor het EFRO, het
CF en het ESF bedroeg 342,5 miljard EUR. De definitieve vastgelegde bedragen zijn pas bekend
als alle procedures zijn afgesloten.
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3. De regels die tijdens de programmeringsperiode 2007-2013 van toepassing zijn op het
cohesiebeleid, zijn vastgelegd in een algemene verordening3 en de uitvoeringsvoorschriften
daarbij 4, en in fondsspecifieke verordeningen inzake het EFRO, het ESF en het CF 5. Deze
worden aangevuld met uitvoeringsverordeningen, gedelegeerde handelingen en
richtsnoeren van de Commissie. Voor elke programmeringsperiode wordt een nieuw
wetgevingspakket vastgesteld.
4. Deze fondsen worden ten uitvoer gelegd via operationele programma’s (OP’s), waarin de
investeringsprioriteiten en specifieke doelstellingen uiteen worden gezet. Hierin wordt ook
beschreven hoe de financiering tijdens de programmeringsperiode 6 zal worden gebruikt om
projecten te financieren. De lidstaten bedelen hun nationale toewijzing in overeenstemming
met hun nationale strategische en EU-cohesiedoelstellingen toe aan de verschillende
nationale of regionale OP’s.
5. De uitvoering van het cohesiebeleid wordt gedeeld door de lidstaten en de Commissie.
De vijfjarige ambtstermijn van het huidige college van leden van de Commissie ging in
november 2014 in. De diensten van de Commissie die verantwoordelijk zijn voor het
algehele beheer van deze beleidsterreinen zijn directoraat-generaal Regionaal Beleid en
Stadsontwikkeling (DG REGIO) en directoraat-generaal Werkgelegenheid, Sociale Zaken en

3

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 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1260/1999 (PB L 210 van 31.7.2006,
blz. 25).

4

Verordening (EG) nr. 1828/2006 van de Commissie van 8 december 2006 tot vaststelling van
uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad en van Verordening
(EG) nr. 1080/2006 (PB L 371 van 27.12.2006, blz. 1).

5

Verordening (EG) nr. 1080/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006
betreffende het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (PB L 210 van 31.7.2006, blz. 1) en
Verordening (EG) nr. 1081/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006
betreffende het Europees Sociaal Fonds (PB L 210 van 31.7.2006, blz. 12). Verordening (EG)
nr. 1084/2006 van de Raad van 11 juli 2006 tot oprichting van het Cohesiefonds (PB L 210 van
31.7.2006, blz. 79).

6

Het meerjarig kader waarbinnen de uitgaven van de structuurfondsen en het Cohesiefonds
worden gepland en besteed, wordt programmeringsperiode genoemd.
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Inclusie (DG EMPL). Zij kunnen de lidstaten administratieve en technische ondersteuning
bieden om te waarborgen dat de middelen naar behoren worden besteed 7. In de lidstaten
zijn nationale en/of regionale programma-autoriteiten voor cohesie belast met het
waarborgen van de kosteneffectiviteit van de toegewezen EU-middelen en van de
wettigheid en regelmatigheid van gecofinancierde concrete acties die onder het toezicht en
de uiteindelijke verantwoordelijkheid van de Commissie vallen 8.
6. De belangrijkste fasen in een programmeringsperiode zijn beschreven in figuur 1. Voor
elke programmeringsperiode wordt een nieuw wetgevingskader vastgesteld, waarna de
programmeringsdocumenten worden ingediend en vastgesteld. De uitvoering kan van start
gaan vanaf 1 januari van het eerste jaar van de programmeringsperiode of, indien dit eerder
is, wanneer het OP ter goedkeuring is ingediend bij de Commissie. De eerste betalingen uit
de EU begroting voor een OP kunnen echter pas worden verricht zodra het OP is vastgesteld.
Daarom hebben vertragingen bij de vaststelling van het wettelijk kader of OP’s een dominoeffect op de betalingen uit de EU-begroting. Uiteindelijk is afsluiting de laatste fase in de
levenscyclus van een OP. Deze resulteert in een saldobetaling of de terugvordering van ten
onrechte betaalde middelen.
7. Het tijdschema voor deze fasen is niet beperkt tot de periode 2007-2013. Zo vond een
deel van de uitvoering en afsluiting van de programmeringsperiode 2007-2013 plaats na
2013, toen de periode 2014-2020 al was gestart. De programmeringsperioden overlapten
dus.

7

Artikel 45 van Verordening (EG) nr. 1083/2006.

8

Artikel 317 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU).

13
Figuur 1 – Belangrijkste fasen in de programmeringsperiode 2007-2013

Vaststelling van het wettelijk kader
•De Commissie doet een voorstel voor de algemene verordening en de fondsspecifieke
verordeningen
•De verordeningen worden besproken door het Parlement en de Raad, en vastgesteld overeenkomstig
de toepasselijke wetgevingsprocedure.
•Communautaire strategische richtsnoeren, die als leidraad dienen voor de lidstaten in het proces van
programmering en bij de coördinatie van fondsen op het gebied van cohesie, worden bij een
afzonderlijke verordening van de Raad vastgesteld.

Indiening en vaststelling van programmeringsdocumenten
•De lidstaten dienen binnen vijf maanden na vaststelling van het wetgevingskader hun nationaal
strategisch referentiekader (NSRK) en operationele programma’s (OP’s) in. Het NSRK is een
referentiedocument voor de programmering van EU-middelen en waarborgt dat de bijstand uit de
fondsen in overeenstemming is met de communautaire strategische richtsnoeren. In OP’s worden
investeringsprioriteiten en specifieke doelstellingen uiteengezet en wordt bepaald hoe de financiering
zal worden gebruikt tijdens de programmeringsperiode.
•De Commissie stelt het NSRK vast binnen drie maanden na de indiening ervan. Zij stelt ook de OP’s
vast binnen vier maanden na de indiening ervan.

Uitvoering van operationele programma's
•De Commissie verricht gedurende de periode 2007-2013 jaarlijkse vastleggingen ten behoeve van een OP.
•De lidstaten wijzen de beheersautoriteit, de certificerende instantie en de auditautoriteit aan, die een
integrerend deel vormen van het beheers- en controlesysteem voor een OP. Tussentijdse betalingen kunnen
niet worden verricht tenzij deze autoriteiten zijn aangewezen.
•Zodra een OP is vastgesteld, kan een lidstaat EU-financiering gaan absorberen. De Commissie verricht
voorschotbetalingen voor een OP zodat de lidstaten over liquide middelen beschikken en met de uitvoering
kunnen beginnen.
•De lidstaten vergoeden begunstigden voor gemaakte kosten en dienen periodieke, door de nationale
autoriteiten gecertificeerde aanvragen in bij de Commissie voor de betaling van EU-cofinanciering.
•De Commissie verricht tussentijdse betalingen aan de lidstaten op basis van de betalingsaanvragen. 5

Afsluiting
•OP’s moeten worden afgesloten na afloop van de programmeringsperiode. Afsluiting van een OP is de
financiële afwikkeling door middel van de betaling van het eindsaldo aan de lidstaat of de
terugvordering van de bedragen die de Commissie te veel heeft betaald .
•De afsluitingsdocumenten (te weten de definitieve betalingsaanvraag, het definitieve
uitvoeringsverslag en de afsluitingsverklaring) moesten uiterlijk op 31 maart 2017 worden ingediend.
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8. De financiering die is toegewezen aan een OP wordt in jaarlijkse tranches verdeeld over
de zevenjarige programmeringsperiode 9. Voor elke tranche wordt een begrotingsvastlegging
gedaan, die de EU-financiering weergeeft die voor een OP is gereserveerd en waarmee
subsidiabele uitgaven voor projecten worden gecofinancierd. Dergelijke door een
begunstigde gedane uitgaven zullen ertoe leiden dat de lidstaat een verzoek om vergoeding
richt tot de Commissie, die dan een betaling uit de vastleggingen goedkeurt. Middelen
worden geacht te zijn geabsorbeerd nadat de Commissie een betaling heeft verricht 10.
9. Gedurende de programmeringsperiode 2007-2013 moesten vastleggingen binnen twee
jaar worden benut (d.w.z. zij moesten worden gedekt door een voorfinancieringsbetaling of
een tussentijdse betaling), wat betekent dat uitgaven door begunstigden tot 31 december
2015 konden worden betaald, waarna nog aanvragen tot vergoeding konden worden
ingediend. Middelen werden vrijgemaakt (wat betekent dat zij niet langer konden worden
uitgegeven door de lidstaten), indien zij niet binnen twee jaar werden besteed; dit staat
bekend als de “n+2-regel” 11. Voor bepaalde lidstaten 12 werd de n+2-regel voor bepaalde
vastleggingstranches13 met een jaar verlengd (d.w.z. n+3).
REIKWIJDTE EN AANPAK VAN DE CONTROLE
10. Het doel van deze controle was om te onderzoeken of de door de Commissie en de
lidstaten genomen maatregelen doeltreffend waren voor absorptie van financiering uit het
EFRO, ESF en CF gedurende de programmeringsperiode 2007-2013. We onderzochten met
name of:

9

Artikel 75 van Verordening (EG) nr. 1083/2006.

10

Overeenkomstig de artikelen 76 en 82 van Verordening (EG) nr. 1083/2006 omvatten betalingen
van de Commissie voorfinanciering.

11

Artikel 93 van Verordening (EG) nr. 1083/2006.

12

Bulgarije, Tsjechische Republiek, Estland, Griekenland, Kroatië, Cyprus, Letland, Litouwen,
Hongarije, Malta, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië en Slowakije.

13

Voor de programmeringsperiode 2014-2020 geldt de n+3-regel op grond van artikel 136 van
Verordening (EU) nr. 1303/2013 voor alle lidstaten.
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-

de Commissie absorptieproblemen ontdekte en tijdig aanpakte met behulp van
maatregelen die erop waren gericht de absorptie te verbeteren en door de lidstaten te
helpen bij de uitvoering daarvan;

-

de lidstaten gebruikmaakten van deze maatregelen met de nodige aandacht voor
naleving en kosteneffectiviteit (zie tekstvak 1).

11. Hoewel de controle betrekking had op de programmeringsperiode 2007-2013, wordt er
ook verwezen naar de perioden 2000-2006 en 2014-2020. Dergelijke verwijzingen zijn
bedoeld om vergelijkingen te kunnen maken en om risico’s voor absorptie in de huidige
periode onder de aandacht te brengen.
12. Onze controlewerkzaamheden omvatten:
-

een analyse van de bepalingen in het wettelijk kader voor de programmeringsperiode
2007-2013 die gevolgen hebben voor absorptie;

-

een onderzoek van relevante technische richtsnoeren van de Commissie met betrekking
tot bepaalde wettelijke bepalingen die van invloed zijn op absorptie en inzake afsluiting;

-

een beoordeling van de monitoringprocedures van de Commissie voor de
programmeringsperiode 2007-2013 met betrekking tot absorptie, inclusief het werk dat
werd verricht door de taskforce voor betere tenuitvoerlegging 14;

-

een analyse van 16 EFRO- en CF-OP's en 4 ESF-OP’s uit zeven lidstaten: Bulgarije, de
Tsjechische Republiek, Hongarije, Italië, Roemenië, Slowakije en Spanje. Van deze OP’s
werden zeven EFRO- en CF-OP’s en twee ESF-OP’s diepgaand geëvalueerd. Bijlage 1
bevat een lijst van de desbetreffende OP’s;

14

De taskforce voor betere tenuitvoerlegging werd ingesteld om lidstaten bij te staan die
problemen ondervonden bij het besteden van de resterende financiering uit de
programmeringsperiode 2007-2013. Hij concentreerde zich op 38 EFRO- en CF-OP’s en hield zich
bezig met acht lidstaten.
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-

controlebezoeken aan vier lidstaten: de Tsjechische Republiek, Hongarije, Italië en
Roemenië;

-

vraaggesprekken met ambtenaren van DG REGIO en DG EMPL, onder wie personen die
deel uitmaakten van de taskforce voor betere tenuitvoerlegging.

Tekstvak 1 – Absorptie is een middel om resultaten te behalen, geen doel op zich
Absorptievermogen verwijst naar de mate waarin een lidstaat de aan hem toebedeelde financiële
middelen doelmatig en doeltreffend kan besteden15. De Rekenkamer heeft al opgemerkt dat het een
uitdaging blijft voor de Unie om hoogwaardige resultaten te behalen met regelingen waarin
middelen vooraf worden toegewezen aan lidstaten en absorptie een impliciete doelstelling is 16. Wij
hebben ook gemeld dat het wetgevingskader 2007-2013 primair gericht was op besteding
overeenkomstig de regels en dat de aandacht voor resultaten beperkt was 17.
Absorptie zou geen doel op zich moeten zijn, maar een middel om te investeren in maatregelen die
bijdragen tot de verwezenlijking van nationale en EU-beleidsdoelstellingen. De financiering in het
kader van het cohesiebeleid is aanzienlijk en zou ook aanzienlijke voordelen moeten opleveren voor
de EU-burger. Daartoe is het bijzonder belangrijk dat de financiële middelen op een kosteneffectieve
wijze worden besteed.

OPMERKINGEN
De Commissie reageerde laattijdig op trage tenuitvoerlegging maar haar maatregelen
droegen bij tot een grotere absorptie
13. Wij hebben het tijdstip van de vaststelling van het wettelijk kader voor de
programmeringsperioden 2007-2013 en 2014-2020 vergeleken om te bepalen hoeveel tijd

15

Europees Parlement – Commissie regionale ontwikkeling, “Verslag over de absorptie van
middelen uit de structuurfondsen en het Cohesiefonds: lering voor het toekomstige
cohesiebeleid van de EU (2010/2305(INI))”, 25 juli 2011.

16

Advies nr. 7/2011 (PB C 47 van 17.2.2012, blz. 1).

17

Zie het Jaarverslag 2013, hoofdstuk 10 “Resultaten behalen met de EU-begroting”,
paragraaf 10.10 (PB C 398 van 12.11.2014).
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de lidstaten hadden om OP’s in te dienen voor de aanvang van de programmeringsperiode.
Wij keken naar het tijdstip van de vaststelling van de OP’s voor de programmeringsperioden
2007-2013 en 2014-2020 om te bepalen wanneer de lidstaten konden beginnen met het
absorberen van middelen. Wij keken ook naar de absorptiepercentages in de
programmeringsperioden 2000-2006, 2007-2013 en 2014-2020 om vast te stellen of de
uitgavenpatronen overeenkomsten vertoonden en om te bepalen wat er in de huidige
periode kan worden verwacht. Tot slot beoordeelden wij hoe de Commissie de absorptie
monitorde in de periode 2007-2013, of zij op tijd in actie kwam en wat de resultaten waren.
Laattijdige vaststelling van het wetgevingskader en trage tenuitvoerlegging leidden tot een
grotere druk om middelen te absorberen
14. OP’s kunnen niet worden opgesteld zolang het wetgevingskader niet is vastgesteld,
omdat daarmee het regelgevingskader wordt vastgelegd en rechtszekerheid wordt geboden
aan de lidstaten dat hun bestedingsplannen en doelstellingen zoals vastgelegd in hun OP’s,
in overeenstemming zijn met de EU-doelstellingen. De vaststelling van de OP’s door de
Commissie is dan weer het startsein voor betalingen uit de EU-begroting voor een OP. Om
ervoor te zorgen dat de besteding aan het begin van de periode van start kan gaan, is het
nodig dat het wetgevingskader voor een volgende programmeringsperiode ruim voor de
start daarvan door de Commissie wordt voorgesteld en door de wetgever wordt vastgesteld.
Op basis van ervaringen in het verleden schatten we dat een redelijk tijdskader er als volgt
uitziet:
•

de Commissie stelt het wetgevingskader 30 maanden (tweeënhalf jaar) voor de
aanvang van de periode voor;

•

de wetgever stelt het kader vast binnen 18 maanden nadat de Commissie het
voorstel heeft ingediend;

•

binnen één jaar na de vaststelling van het wetgevingskader dienen de lidstaten de
nationale strategieën (voor de programmeringsperiode 2014-2020 waren dit de
partnerschapsovereenkomsten) en OP’s in en stelt de Commissie deze vast.
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15. Dit is belangrijk ter voorkoming van een achterstand bij de uitvoering en overmatige druk
om financiering te absorberen aan het einde van de periode, wat ten koste zou kunnen gaan
van de inachtneming van de regels en de kosteneffectiviteit.
De laattijdige vaststelling van het wetgevingskader en van OP’s had een domino-effect op de
uitvoering
16. Voor de periode 2007-2013 presenteerde de Commissie haar voorstel voor de algemene
verordening bijna 30 maanden vóór de start van de programmeringsperiode en werd deze
verordening nagenoeg 24 maanden later vastgesteld door de wetgever, d.w.z. bijna zes
maanden voor het begin van de periode. Voor de programmeringsperiode 2014-2020
presenteerde de Commissie haar voorstel voor de verordening houdende
gemeenschappelijke bepalingen (GB-verordening) bijna 27 maanden vóór de start van de
programmeringsperiode en stelde de wetgever deze meer dan 26 maanden later vast, d.w.z.
slechts twee weken voor het begin van de programmeringsperiode 18. Een overzicht van het
tijdschema van het wetgevingsproces is te vinden in figuur 2.
17. Het feit dat er, in vergelijking met de programmeringsperiode 2007-2013, meer tijd
nodig was voor de vaststelling van de GB-verordening voor de periode 2014-2020 was te
wijten aan het volgende:
•

het wetgevingsvoorstel van de Commissie werd drie maanden later voorgelegd
(d.w.z. oktober 2011 ten opzichte van juli 2004);

•

het onderhandelingsproces tussen de Raad en het Europees Parlement nam
tweeënhalve maand meer in beslag omdat moest worden gewacht op de vaststelling
van het Financieel Reglement (in oktober 2012) en van het MFK (pas in

18

De algemene verordening voor de programmeringsperiode 2007-2013 werd vastgesteld via de
bijzondere wetgevingsprocedure, waarbij de Raad in beginsel de enige wetgever is en het
Europees Parlement beperkt de mogelijkheid had om te interveniëren. De GB-verordening voor
de periode 2014-2020 werd via de gewone wetgevingsprocedure vastgesteld, wat betekent dat
de Raad en het Europees Parlement een gelijkwaardige rol hadden in de onderhandelingen.
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december 2013 vastgesteld) en vanwege onderhandelingen die het gevolg waren van
de nieuwe wetgevingsprocedure 19.
18. In haar mededeling over het MFK na 2020 20 erkende de Commissie dat de laattijdige
vaststelling van het MFK 2014-2020 op verschillende beleidsterreinen (waaronder cohesie)
had geleid tot vertraging bij investeringen in de praktijk. De Commissie heeft aangemoedigd
dat er vroegtijdig een politiek akkoord zal worden bereikt over het MFK na 2020 om de
nationale en regionale autoriteiten rechtszekerheid en financiële zekerheid te bieden en het
mogelijk te maken dat de tenuitvoerlegging onmiddellijk aan het begin van de
programmeringsperiode van start gaat.

19

Zie 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” de paragrafen 36 en 37.

20

COM(2018) 98 final van 14 februari 2018 “Een nieuw, modern meerjarig financieel kader voor
een Europese Unie die efficiënt haar prioriteiten verwezenlijkt na 2020”.
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Figuur 2 – Tijdschema met betrekking tot het voorstel voor en de vaststelling van het
wetgevingskader voor de programmeringsperioden 2007-2013 en 2014-2020
Start van de
programmeringsperiode

6.10.2011

17.12.2013

26 maanden
Programmeringsperiode 2014-2020

2 weken
14.7.2004

11.7.2006

24 maanden

6 maanden

Programmeringsperiode 2007-2013

30 maanden

Voorstel voor de algemene verordening van de Commissie
Vaststelling van de algemene verordening/GB-verordening
Bron: ERK.

19. Voor de programmeringsperioden 2007-2013 en 2014-2020 waren er geen OP’s
vastgesteld op het moment dat de programmeringsperiode inging (op 1 januari 2007
respectievelijk 2014). Aan het einde van het eerste jaar van de programmeringsperiode
waren er in de periode 2007-2013 meer OP’s vastgesteld dan in de periode 2014-2020 (zie
tekstvak 2). Dit is voornamelijk te wijten aan de vertraagde vaststelling van het
wetgevingspakket en mogelijk verliepen de onderhandelingen met betrekking tot de
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vaststelling van de partnerschapsovereenkomsten en OP’s moeizamer dan in de vorige
periode 21 22.
Tekstvak 2 – Na het begin van de programmeringsperiode vastgestelde OP’s voor 2007-2013 en
2014-2020
Voor de programmeringsperiode 2007-2013 was op 31 december 2007 98 % van de OP’s (432 van de
440 23) ingediend en 95 % (416 van de 440 OP’s) goedgekeurd door de Commissie. Het leeuwendeel
van de OP’s (91 %) werd tussen juli en december 2007 vastgesteld. Het gemiddelde tijdsverloop
tussen de datum van indiening en de datum van vaststelling van een OP was ongeveer zeven
maanden.
Voor de programmeringsperiode 2014-2020 was op 31 december 2014 95,5 % van de OP’s (371 van
de 387 24) ingediend door de lidstaten en slechts 55,8 % (216 van de 387 OP’s) goedgekeurd door de
Commissie. Het gemiddelde tijdsverloop tussen de datum van indiening en de datum van vaststelling
van een OP was ongeveer acht maanden.

De eerste jaren verliep de absorptie traag
20. Het jaarlijkse uitgavenpatroon voor de programmeringsperiode 2007-2013 is
weergegeven in figuur 3. Aan het begin van de periode liggen de vastleggingen veel hoger
dan de betalingen, omdat de lidstaten nog steeds gebruikmaakten van de vastleggingen die
beschikbaar waren gesteld in het kader van de programmeringsperiode 2000-2006, de
vaststelling van OP’s nog liep of projectselectieprocedures nog niet waren afgerond. Aan het
einde van de programmeringsperiode 2007-2013, toen er nog twee jaren restten tot het

21

Speciaal verslag nr. 2/2017, de paragrafen 49 en 53-55.

22

De onderhandelingen duurden langer, mogelijk vanwege nieuwe vereisten die waren ingevoerd
bij het nieuwe wettelijk kader, IT-problemen in verband met het nieuwe systeem voor de
elektronische uitwisseling van informatie en een ingewikkeldere procedure voor de goedkeuring
van OP’s bij de Commissie. (Zie Speciaal verslag nr. 2/2017 van de Rekenkamer, paragraaf 55).

23

Dit omvat: 249 EFRO- en CF-OP’s; 118 ESF-OP’s; en 73 OP’s in het kader van Europese
territoriale samenwerking.

24

Dit omvat: 124 EFRO- en CF-OP’s; 95 ESF-OP’s; 92 OP’s in het kader van meerdere fondsen en 76
OP’s in het kader van Europese territoriale samenwerking.
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einde van de subsidiabiliteitsperiode (op 31 december 2015), was minder dan twee derde
van de vastleggingen geabsorbeerd door betalingen.
Figuur 3 – Uitgavenpatroon voor het EFRO, het ESF en het CF voor de
programmeringsperiode 2007-2013
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Bron: ERK, op basis van door de Commissie verstrekte gegevens.

21. Uit een vergelijking van de absorptiepatronen voor de programmeringsperioden
2000-2006 en 2007-2013 blijkt dat de profielen vergelijkbaar waren. Voor de
programmeringsperiode 2014-2020 is de absorptie eind 2017 (jaar 4 van de
programmeringsperiode) langzamer. In figuur 4 is het cumulatieve absorptiepercentage 25
gedurende deze drie programmeringsperioden weergegeven van het begin van de periode
(jaar 1) tot het jaar waarin de afsluitingsverklaring moet worden ingediend (jaar 11).

25

Het absorptiepercentage wordt berekend door de cumulatieve betalingen te delen door de
totale vastleggingen voor het EFRO, CF en ESF. Voor de programmeringsperiode 2014-2020 is de
prestatiereserve niet meegeteld in de totale vastleggingen, omdat deze afhangt van de
uitkomsten van de evaluatie van de prestaties.
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Figuur 4 – Absorptiepercentage voor het EFRO, het ESF en het CF voor de
programmeringsperioden 2000-2006, 2007-2013 en 2014-2020
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Bron: ERK, op basis van gegevens van de Commissie.

22. Naast de laattijdige vaststelling van het wetgevingskader en de OP’s identificeerden we
ten minste nog twee andere factoren die hebben geleid tot de trage absorptie in de eerste
jaren van de programmeringsperiode 2007-2013 in vergelijking met de vorige periode. Ten
eerste werd de subsidiabiliteitsperiode voor uitgaven – en dus de termijn voor afsluiting –
voor de programmeringsperiode 2000-2006 voor de meeste lidstaten met zes maanden
verlengd (tot juni 2009 respectievelijk september 2010) 26. Hierdoor liep de uitvoering van de
programmeringsperiode 2007-2013 vertraging op, omdat de lidstaten nog steeds de
vastleggingen die beschikbaar waren uit de voorgaande periode benutten. Ten tweede werd
in de periode 2000-2006 voorfinanciering in één keer volledig betaald zodra de eerste

26

In het licht van de voortdurende economische moeilijkheden werd de subsidiabiliteitsperiode
van 13 Griekse programma’s en 18 Interreg III-programma’s verlengd tot 31 december 2009,
waardoor de uiterste termijn voor indiening 31 maart 2011 werd. Na de aardbeving in Abruzzo
werden het regionale operationele programma en Interreg III A Italia-Adriatico verlengd tot
30 juni 2010, met een uiterste indieningstermijn van 30 september 2011.
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vastlegging was gedaan 27, terwijl voorfinanciering in de programmeringsperiode 2007-2013
werd gespreid over de jaren 2007-2009.
23. De Rekenkamer heeft al verslag uitgebracht over het risico dat de vertragingen bij de
begrotingsuitvoering in de periode 2014-2020 groter kunnen zijn dan de vertragingen in de
periode 2007-2013 28. Eind 2016 (drie jaar na het begin van de programmeringsperiode) was
slechts 77 % van de autoriteiten voor de OP’s in het kader van het EFRO, het ESF en het CF
aangewezen. Dit verergerde de toch al trage start (zie de paragrafen 16 en 19 en
tekstvak 2), omdat autoriteiten van de lidstaten wel oproepen kunnen doen en projecten
kunnen selecteren, maar geen uitgavenstaten kunnen indienen bij de Commissie tot ze zijn
aangewezen. In mei 2018 was het aanwijzingsproces bijna afgerond.
24. Op de eerste, tweede en derde set definitieve rekeningen die tot 1 maart 2018 door de
lidstaten werden ingediend, staan cumulatieve uitgaven die slechts ongeveer 5 % van het
budget uitmaken dat voor de gehele programmeringsperiode is toegewezen 29.
25. De Commissie heeft gerapporteerd dat de projectselectie voor de
programmeringsperiode 2014-2020 langzaam op gang kwam. Tegen juli 2017 was echter
hetzelfde niveau bereikt als in de vorige periode 30 en de Commissie verwacht dat de
uitvoeringsgraad daarna ongeveer gelijk zal zijn aan die in de programmeringsperiode
2007-2013. Gezien de problemen met absorptie in de programmeringsperiode 2007-2013 en

27

Dit bedroeg 7 % van de bijdrage van de fondsen. Artikel 32 van Verordening (EG) nr. 1260/1999
van de Raad van 21 juni 1999 houdende algemene bepalingen inzake de Structuurfondsen (PB
L 161 van 26.6.1999, blz. 1).

28

Zie de jaarverslagen 2015 en 2016 van de Rekenkamer, hoofdstuk 6 “Economische, sociale en
territoriale cohesie”.

29

De derde set definitieve rekeningen heeft betrekking op de periode van 1 juli 2016 tot en met
30 juni 2017 en de Commissie moet deze uiterlijk op 31 mei 2018 hebben onderzocht en
aanvaard. Als gevolg hiervan kunnen de cumulatieve uitgaven veranderen.

30

“Mijn regio, mijn Europa, onze toekomst. Zevende verslag inzake economische, sociale en
territoriale cohesie”, Europese Commissie, september 2017, blz. 177.
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de tragere start in de periode 2014-2020 is het echter waarschijnlijk dat er ook in de periode
2014-2020 problemen zullen zijn met de absorptie.
26. De Rekenkamer heeft geconstateerd dat de niet-afgewikkelde vastleggingen met
betrekking tot de ESI-fondsen voor 2014-2020 voor negen lidstaten 31 eind 2016 meer dan
15 % uitmaakten van de overheidsuitgaven in 2016. Gezien de aanzienlijke
vastleggingskredieten die nog beschikbaar zijn binnen het MFK 2014-2020 kunnen lidstaten
waar ESI-fondsen een aanzienlijk percentage van de overheidsuitgaven vertegenwoordigen,
het lastig vinden om voldoende hoogwaardige projecten aan te wijzen waaraan ze de
beschikbare EU-middelen kunnen besteden of om cofinanciering te verschaffen 32.
In de programmeringsperiode 2007-2013 liepen de absorptiepatronen uiteen tussen de
lidstaten en meerdere lidstaten slaagden er niet in alle beschikbare middelen te besteden
27. Uit ons onderzoek van de absorptie door de lidstaten voor de programmeringsperiode
2007-2013 blijkt dat sommige lidstaten de middelen sneller absorbeerden dan andere. We
merken echter op dat absorptie een middel is om doelstellingen en resultaten te behalen,
maar geen doel op zich. In figuur 5 zijn de verschillen in absorptiepercentages tussen de
lidstaten weergegeven.

31

Bulgarije, Estland, Kroatië, Letland, Litouwen, Hongarije, Polen, Roemenië en Slowakije.

32

Zie het Jaarverslag 2016 van de Rekenkamer, hoofdstuk 2 “Begrotings- en financieel beheer”, de
paragrafen 2.24 en 2.25.
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Figuur 5 – Absorptiepercentage per lidstaat, afgezet tegen het EU-gemiddelde voor het
EFRO, het ESF en het CF voor de programmeringsperiode 2007-2013

Legenda
Lidstaten waarin de absorptie bovengemiddeld
was – van 2009 tot 2015
Lidstaten waarin de absorptie onder het
gemiddelde lag – van 2009 tot 2015
Lidstaten waarin de absorptie onder het
gemiddelde lag en het absorptiepercentage
vervolgens tot 2015 bovengemiddeld was
Lidstaten waarin de absorptie rond het
gemiddelde schommelde – van 2009 tot 2015

NB: Voor het absorptiepatroon van de lidstaten voor de programmeringsperiode 2007-2013 hielden
we rekening met de betalingen die tussen 2009 en 2015 werden gedaan. Betalingen die werden
verricht in 2007 en 2008, werden niet meegenomen, omdat deze bijna uitsluitend
voorfinancieringsbetalingen betreffen. Betalingen in 2014 en 2015 werden meegerekend vanwege
de n+2-regel.
Bron: ERK, op basis van gegevens van de Commissie van februari 2018.

28. Op basis van bij de Commissie beschikbare informatie bedroeg het gemiddelde EUabsorptiepercentage begin 2018 97,2 % 33. Sommige lidstaten slaagden er niet in alle
beschikbare middelen binnen de voorgeschreven termijn (n+2/3-regel) te besteden of
beschikten niet over voldoende subsidiabele uitgaven om alle toegewezen middelen bij
afsluiting te declareren (zie figuur 6). Volgens informatie die werd verstrekt door de

33

Het absorptiepercentage wordt berekend door de cumulatieve betalingen (332,9 miljard EUR)
te delen door de totale vastleggingen voor het EFRO, CF en ESF (342,5 miljard EUR). Het gaat om
een voorlopig absorptiepercentage, aangezien het goedkeuringsproces voor de definitieve
betalingsaanvragen nog loopt en dit de waarde van de cumulatieve betalingen zal beïnvloeden.
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Commissie, bedroegen de ongebruikte middelen eind 2017 4,4 miljard EUR 34. Projecten die
waren opgeschort vanwege administratieve of gerechtelijke procedures waren goed voor
ongeveer 853,8 miljoen EUR en de absorptie daarvan door de lidstaten zal afhangen van de
uitkomst van de procedures 35. Het definitieve absorptiepercentage en de totale waarde van
de ongebruikte middelen kunnen pas worden bevestigd, nadat alle OP’s zijn afgesloten en
alle financiële correcties en terugvorderingen zijn bepaald.
Figuur 6 – Ongebruikte middelen en opgeschorte projecten voor de
programmeringsperiode 2007-2013 (in miljoen EUR)
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NB: Bovenstaande tabel omvat niet de vrijmakingen voor de OP’s in het kader van Europese
territoriale samenwerking ter hoogte van 229,4 miljoen EUR.
Bron: ERK, op basis van door de Commissie verstrekte gegevens.

De Commissie nam laattijdig maatregelen om de absorptieproblemen aan te pakken, maar
haar maatregelen hadden toch impact op de absorptie
29. De Commissie hoort de uitvoering van de begroting regelmatig te monitoren en
passende maatregelen te nemen wanneer zij vertragingen in de uitvoering constateert.
Daarnaast moet zij haar voordeel doen met hetgeen uit de voorgaande
programmeringsperioden is geleerd om de uitvoering van de fondsen te verbeteren.

34

EFRO/CF: 3,5 miljard EUR; ESF: 0,9 miljard EUR.

35

EFRO/CF: 743,5 miljoen EUR; ESF: 110,3 miljoen EUR.
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De Commissie monitorde de uitvoering van de begroting regelmatig
30. De Commissie heeft verschillende bronnen van informatie voor het monitoren van de
uitvoering van EU-fondsen in de lidstaten. Voor de programmeringsperiode 2007-2013
stelde de beheersautoriteit voor elk OP een jaarlijks uitvoeringsverslag (JUV) op en diende
dat, met ingang van juni 2008, uiterlijk op 30 juni van het volgende jaar in bij de
Commissie 36.
31. In de algemene verordening staat welke informatie moet worden opgenomen in het JUV,
namelijk informatie over de financiële uitvoering, de vooruitgang die is geboekt bij de
verwezenlijking van het vastgestelde streefdoel, en eventuele belangrijke problemen die
werden ondervonden met de bijbehorende mitigerende maatregelen. De informatie uit de
JUV’s wordt aangevuld met staten van subsidiabele uitgaven. De lidstaten geven ook
halfjaarlijks de prognoses voor betalingsverzoeken door. De Commissie verkreeg extra
informatie tijdens vergaderingen van comités van toezicht (gemiddelde twee maal per jaar),
jaarlijkse evaluatiebijeenkomsten en technische vergaderingen.
32. DG EMPL en DG REGIO monitorden de financiële uitvoering van de programma’s door de
lidstaten regelmatig, onder andere door middel van een maandelijks verslag over de
begrotingsuitvoering dat betrekking had op alle lidstaten en alle OP’s. Monitoring vond
plaats op EU-, lidstaat- en programmaniveau. Tegen het einde van de
programmeringsperiode 2007-2013 voerde de Commissie haar monitoring op door
regelmatig de uitvoering van het interne jaarlijks beheersplan van de DG’s na te gaan.
Sommige lidstaten namen relatief vroeg maatregelen om absorptieproblemen aan te
pakken, maar het probleem bleef bestaan
33. Een aantal van de bezochte lidstaten had relatief vroeg in de programmeringsperiode
problemen bij de uitvoering van de structuurfondsen opgemerkt en stelde actieplannen vast
of nam maatregelen om deze problemen aan te pakken. Zo waren er in Italië, Roemenië en
de Tsjechische Republiek al in 2011 actieplannen vastgesteld. Eind 2014, toen er nog één

36

Artikel 67 van Verordening (EG) nr. 1083/2006.
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jaar over was om de beschikbare middelen te besteden, lag het absorptiepercentage voor
het EFRO, ESF en CF op ongeveer 77 % voor de EU-28. In Italië, Roemenië, de Tsjechische
Republiek en ook Slowakije en Bulgarije lag het absorptiepercentage veel lager, namelijk
tussen de 61 % en 68 %, terwijl het absorptiepercentage in Kroatië 37 ongeveer 46 % was.
Hoewel de TFBI laattijdig werd opgericht, waren de resultaten ervan significant
34. In november 2014, elf maanden na het einde van de programmeringsperiode, zette de
Commissie 38 de taskforce voor betere tenuitvoerlegging (Task Force for Better
Implementation – TFBI) op. Deze was bedoeld om de lidstaten die moeilijkheden
ondervonden bij de tenuitvoerlegging van hun OP’s, te helpen bij het besteden van de
resterende financiering uit de periode 2007-2013.
35. De TFBI, vertegenwoordigd door ambtenaren van DG REGIO 39, hield zich bezig met
lidstaten waarvan het algemene absorptiepercentage onder het EU-gemiddelde lag
(Bulgarije, Roemenië, Slowakije, de Tsjechische Republiek, Italië en Kroatië) 40. Hij hield zich
ook bezig met Hongarije, dat in 2014 het gevaar liep middelen te verliezen als gevolg van de
automatische vrijmaking, hoewel zijn absorptieniveau dicht bij het EU-gemiddelde lag. In
totaal concentreerde de TFBI zich op 38 EFRO- en CF-OP’s. Tekstvak 3 bevat een overzicht
van de werkzaamheden van de TFBI.
Tekstvak 3 – De taskforce voor betere tenuitvoerlegging
De TFBI was verantwoordelijk voor het met elke betrokken lidstaat opstellen van actieplannen (of het
herzien van bestaande plannen als die er waren) met het oog op verbetering van de uitvoering.

37

Kroatië trad in juli 2013 tot de EU toe en de subsidiabiliteitsperiode liep voor dit land tot
31 december 2016.

38

Persbericht MEMO/15/4654 van 24.3.2015.

39

DG EMPL leverde input aan DG REGIO via een beoordeling van de ESF-beheerssystemen, werd
op de hoogte gehouden van de verrichte werkzaamheden en nam deel aan dienstreizen naar de
lidstaten.

40

De TFBI hield zich ook bezig met Slovenië, omdat het absorptiepercentage voor het
Cohesiefondsgedeelte van het OP voor milieu en vervoersinfrastructuur aanzienlijk onder het
EU-gemiddelde lag.
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Daartoe stelde hij vast met welke binnen het wetgevingskader toegestane maatregelen de absorptie
zou kunnen verbeteren (zie de paragrafen 41-78 voor een gedetailleerd overzicht van de meest
significante maatregelen die werden ingezet door de lidstaten). Hij organiseerde technische
vergaderingen met de nationale autoriteiten om follow-up te geven aan de uitvoering van de
actieplannen, almede seminars over bepaalde onderwerpen (zoals afsluiting en grote projecten) om
goede praktijken te kunnen uitwisselen en bestuurlijke capaciteiten te verbeteren.

36. Ons onderzoek van de technische documenten 41 die de TFBI aan lidstaten heeft
verstrekt, bevestigt dat deze ingingen op absorptie en risico’s met betrekking tot wettigheid
en regelmatigheid. In de documenten werd echter geen aandacht besteed aan de vraag hoe
de middelen goed konden worden uitgegeven of hoe betere output en goede resultaten
konden worden gerealiseerd.
37. De TFBI had de vooruitgang gemonitord die de lidstaten boekten met betrekking tot de
afgesproken maatregelen. De wijze waarop de lidstaten verslag uitbrachten over hun
resultaten, maakte het echter moeilijk om een overzicht te krijgen van alle maatregelen die
werden ingezet en de impact van elke maatregel op absorptie.
38. In één jaar tijd nam het absorptiepercentage voor de EU-28 echter toe van ongeveer
77 % (december 2014) tot bijna 90 % (december 2015). Het absorptiepercentage van de
lidstaten die werden bijgestaan door de TFBI, steeg aanzienlijk; in sommige gevallen met
meer dan 20 procentpunten (zie tabel 1).
Tabel 1 – Toename van het absorptiepercentage voor lidstaten die werden bijgestaan door
de TFBI
Lidstaat
Tsjechische
Republiek
Slowakije
Bulgarije

41

Absorptiepercentage
December 2014
(%)
64,4

Absorptiepercentage
December 2015
(%)
85,3

Toename van de
absorptie
(procentpunten)
20,9

61,7
68,0

87,60
87,5

25,9
19,5

De onderwerpen die werden bestreken, zijn: retrospectieve projecten, fasering, fouten bij het
plaatsen van overheidsopdrachten, contractuele voorschotten, en de indiening en goedkeuring
van grote projecten.
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Italië
Hongarije
Roemenië

63,8
76,1
62,1

79,9
88,4
77,0

16,1
12,3
14,9

NB: Slovenië en Kroatië zijn niet opgenomen in de tabel, omdat hun situatie niet
vergelijkbaar was met die van de andere lidstaten (zie de voetnoten 37 en 40).
39. De bezochte lidstaten gaven aan dat zij de TFBI nuttig hadden gevonden vanwege de
technische richtsnoeren en bijstand die hij had verstrekt, met name met betrekking tot de
fasering van grote projecten (zie de paragrafen 60-62). Zij zeiden ook dat daarmee een
formeel forum was gevormd om uitvoeringsproblemen aan de orde te stellen en dat hij
kennisuitwisseling had vergemakkelijkt. De Tsjechische Republiek en Hongarije vonden dat
de TFBI te laat werd opgericht, aangezien deze twee lidstaten al begonnen waren met het
nemen van maatregelen om de absorptie te vergroten.
40. De werkzaamheden van de TFBI waren eind 2015 klaar. De Commissie vond de
werkbenadering en -methode van de TFBI doeltreffend, en hield deze beide dus in stand
door een permanente eenheid, de eenheid voor betere tenuitvoerlegging, in te stellen, die
tijdens de programmeringsperiode 2014-2020 helpt bij de uitvoering.
Verschillende maatregelen versnelden de absorptie maar waren te weinig gericht op
resultaten
41. Wij keken naar de belangrijkste maatregelen die de lidstaten hebben toegepast en naar
het effect daarvan op de vergroting van de absorptie alsmede de impact op de prestaties en
de naleving van de subsidiabiliteitsregels.
42. De EU-financiering die ter beschikking wordt gesteld van de lidstaten moet volledig en zo
goed mogelijk worden besteed om de OP-doelstellingen te behalen. Daartoe moeten de
lidstaten de krachtens de verordening toegestane maatregelen benutten met de nodige
aandacht voor kosteneffectiviteit en regelmatigheid van de uitgaven.
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Herprogrammering was een doeltreffend middel om absorptie te optimaliseren, maar
leidde tot significante veranderingen van de oorspronkelijke plannen, hetgeen risico’s voor
de kosteneffectiviteit inhoudt
43. Herziening (of herprogrammering) van OP’s is een belangrijk instrument om de absorptie
te optimaliseren en vrijmaking, d.w.z. niet-besteding van de middelen, te voorkomen.
Daarnaast biedt het de lidstaten de flexibiliteit om zich aan te passen aan veranderende
omstandigheden ter plaatse. Er werd vaak gebruik van gemaakt tijdens de
programmeringsperiode 2007-2013. De herprogrammering leidde tot significante
veranderingen ten opzichte van het oorspronkelijke financieringsplan. Wij merkten echter
ook op dat aan herprogrammering bepaalde risico’s voor de kosteneffectiviteit verbonden
zijn (zie de paragrafen 53 en 55).
44. Tot de herprogrammeringsmethoden behoren de overdracht van middelen tussen OP’s
en tussen prioriteiten (inclusief het invoeren van nieuwe prioriteiten en het schrappen van
bestaande prioriteiten), het wijzigen van cofinancieringspercentages, en het wijzigen van de
openbare en particuliere component van de nationale bijdrage.
45. In de volgende delen (de paragrafen 46-59) wordt de wijziging van het
regelgevingskader besproken die werd doorgevoerd om herprogrammering gemakkelijker te
maken, de impact van herprogrammering op de oorspronkelijke planning geanalyseerd en
de toepassing van elk van deze herprogrammeringsmethoden geïllustreerd aan de hand van
een van de twintig OP’s in onze steekproef.
Een wijziging van de verordening maakte het gemakkelijker om OP’s te herzien
46. OP’s kunnen worden herzien op initiatief van een lidstaat of van de Commissie in
overeenstemming met de lidstaat. De voorwaarden voor een dergelijke herziening, die zijn
neergelegd in artikel 33 van de algemene verordening, hebben een breed toepassingsgebied
en bieden de lidstaten een grote bewegingsvrijheid. Een OP kan worden herzien bij
aanzienlijke sociaal-economische wijzigingen, bij belangrijke wijzigingen in de EU-, nationale
of regionale prioriteiten, wegens moeilijkheden bij de uitvoering, of wanneer uit een
evaluatie blijkt dat aanzienlijk wordt afgeweken van de oorspronkelijk gestelde doelen. De
Commissie moet de herziening van een OP goed- of afkeuren binnen drie maanden nadat
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een lidstaat het voorstel daartoe formeel heeft ingediend. Oorspronkelijk waren de lidstaten
verplicht om een evaluatie te verrichten bij de herziening van een OP. Dit vereiste werd
versoepeld in 2010: vanaf dat moment moesten de lidstaten een analyse overleggen ter
onderbouwing van de herziening van het OP en van de verwachte impact daarvan. Met deze
wijziging van de algemene verordening werd beoogd de aanpassing van OP’s gemakkelijker
te maken 42.
Frequente herziening van OP’s doet vragen rijzen over de programmering
47. Gedurende de programmeringsperiode 2007-2013 werd door de lidstaten vaak
gebruikgemaakt van herprogrammering. 19 van de 20 OP’s in onze steekproef werden
tijdens de periode meermaals geherprogrammeerd, soms meer dan eenmaal in eenzelfde
jaar. Verder stelden we vast dat 8 van de 20 onderzochte OP’s binnen vijf maanden nadat ze
waren geherprogrammeerd, opnieuw geherprogrammeerd werden. Zo kende het
Tsjechische EFRO-OP “Ondernemingen en innovaties” acht verschillende versies, waarvan er
twee werden ingediend in 2013 en twee andere in 2015. Figuur 7 bevat een overzicht van
het aantal versies dat voor ieder OP werd ingediend voor de programmeringsperiode
2007-2013.

42

Overweging nr. 6 en artikel 48, lid 3, van Verordening (EU) nr. 539/2010 van het Europees
Parlement en de Raad van 16 juni 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de
Raad houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling,
het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds wat betreft de vereenvoudiging van bepaalde
voorschriften en wat betreft sommige bepalingen in verband met het financieel beheer (PB
L 158 van 24.6.2010, blz. 1).
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Figuur 7 – Aantal versies dat voor ieder OP werd ingediend
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Bron: ERK.

48. Door middel van herprogrammering kunnen lidstaten hun concrete acties aanpassen aan
veranderingen in de omstandigheden ter plaatse en aan wijzigingen in EU-beleid. Toch doet
de hoge frequentie van de herprogrammering vragen rijzen over de deugdelijkheid van de
analyses die ten grondslag liggen aan het programmeringsproces (bijv. de oorspronkelijke
behoeftenanalyse en evaluatie vooraf) en aan latere herzieningen.
Herprogrammering leidde tot significante wijzigingen in de financiële toewijzing aan
prioritaire assen, wat niet altijd tot uitdrukking werd gebracht in de streefwaarden van de
prestatie-indicatoren
49. Een wijze van herprogrammering die vaak voorkomt, betreft de overdracht van een
financiële toewijzing tussen OP’s of prioritaire assen binnen OP’s. Hierdoor kunnen lidstaten
middelen overschrijven naar maatregelen waarbij de vraag naar financiering groter is of
waarvan de uitvoering gemakkelijker is. In het algemeen vergt een verandering van
materieel belang in de financiële toewijzing een overeenkomstige herziening van de
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prestatie-indicatoren en streefwaarden om te kunnen bepalen of de geïnvesteerde middelen
kosteneffectief werden besteed.
50. Bij negen van de twintig OP’s in onze steekproef werden middelen overgedragen aan of
ontvangen van andere OP’s. Voor de meeste OP’s (acht van de negen) betrof de overdracht
minder dan 10 % van de oorspronkelijke EU-bijdrage aan het OP. Maar bij het Slowaakse OP
“Concurrentievermogen en economische groei” nam de EU-bijdrage aan het OP toe met
25,4 %.
51. De lidstaten droegen ook middelen over van de ene prioritaire as naar de andere, wat in
sommige gevallen leidde tot significante veranderingen ten opzichte van de oorspronkelijk
geprogrammeerde bedragen (zie tekstvak 4).
Tekstvak 4 – Aanzienlijke overdrachten van EU-bijdragen tussen prioritaire assen
Bij het Tsjechische EFRO-OP “Onderneming en innovatie” werd de financiering voor prioriteit 3.2
Ontwikkeling van bedrijven verhoogd met 52,2 % (van 663 miljoen EUR tot meer dan 1 miljard EUR)
en die voor prioriteit 3.4 Innovatie met 35,8 % (van 680,1 miljoen EUR tot 923,7 miljoen EUR) om de
absorptie te versnellen.
Bij het Italiaanse EFRO-OP “Sicilië” nam de financiering voor prioriteit 6 Duurzame stadsontwikkeling
toe met 17,5 % (van 539,5 miljoen EUR tot 634 miljoen EUR) om bij te dragen tot een sneller
absorptie.

52. Bij één Hongaars OP leidden wijzigingen van de financiële toewijzing niet tot een
verandering van de streefwaarde van de prestatie-indicator (zie tekstvak 5).
Tekstvak 5 – Aanzienlijke overdrachten van de EU-bijdrage tussen prioritaire assen zonder
evenredige aanpassing van de streefwaarde van de prestatie-indicator
Het Hongaarse EFRO-OP voor milieu en energie werd viermaal herzien. In 2012 werden middelen
overgeschreven vanuit een ander OP, terwijl in 2013, 2015 en 2016 overdrachten tussen prioritaire
assen werden verricht. Middelen werden opnieuw toegewezen aan prioriteiten met projecten die
sneller konden worden uitgevoerd. Dit leidde ertoe dat de EU-bijdrage voor prioriteit 5 Efficiënt
energiegebruik 390 % werd verhoogd (van 131,2 miljoen EUR tot 642,6 miljoen EUR). Tegelijkertijd
werd de streefwaarde voor de indicator “door middel van energie-efficiëntie bespaarde energie” in
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2012 verlaagd tot minder dan een derde: van 11 tot 2,7 petajoule per jaar, maar werd deze niet
herzien toen aanvullende financiering werd toegewezen aan de prioritaire as.

53. Bovenstaande voorbeelden illustreren dat de gerichtheid op absorptie en het besteden
van het geld een risico vormt voor de verwezenlijking van betere resultaten bij het uitgeven
van EU-middelen.
Verhoging van het EU-cofinancieringspercentage bevordert absorptie maar vermindert de
waarde die met de EU-middelen kan worden gecreëerd
54. Verhoging van het EU-cofinancieringspercentage draagt ertoe bij dat lidstaten de
absorptie kunnen versnellen en verlaagt het bedrag aan middelen waarvoor het gevaar
bestaat dat zij moeten worden vrijgemaakt. Zo kan een lidstaat tegen het herziene
percentage worden vergoed voor alle voorheen gedeclareerde uitgaven. Door het
cofinancieringspercentage te verhogen kunnen middelen met terugwerkende kracht
onmiddellijk en snel worden geabsorbeerd.
55. Door een verhoging van het cofinancieringspercentage neemt de druk op de nationale
begroting af, aangezien de oorspronkelijk geplande bijdrage van de lidstaat aan het OP
afneemt, maar de algehele waarde van het OP wordt erdoor verminderd. Dit betekent dat
de schaal waarop interventies plaatsvinden ook afneemt (in aantal of omvang), tenzij de
lidstaten de oorspronkelijk op nationaal niveau geplande middelen blijft investeren. Dit kan
een negatieve impact hebben op de doelstellingen en resultaten die kunnen worden behaald
met het OP, wat weer invloed heeft op de waarde die kan worden gecreëerd met de
uitbetaalde EU-middelen.
56. Meer dan de helft van de OP’s in onze steekproef (elf van de twintig OP’s) was vanaf het
begin geprogrammeerd met het maximale EU-cofinancieringspercentage dat was vastgelegd
in de verordening43. Voor acht OP’s werd het cofinancieringspercentage in de loop van de
programmeringsperiode verhoogd. In tabel 2 is de verhoging van het EU-

43

Bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1083/2006.
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cofinancieringspercentage en de afname van de nationale bijdrage weergegeven. Voor deze
acht OP’s is de nationale bijdrage in totaal 4,8 miljard EUR lager.
Tabel 2 – Afname van de nationale bijdrage als gevolg van een stijging van het
cofinancieringspercentage
Lidstaat

Operationeel
programma

Roemenië Milieu
Bulgarije
Milieu
Spanje
Onderzoek,
ontwikkeling en
innovatie (O&O&I)
voor en door
ondernemingen –
Technologiefonds
Kenniseconomie
Italië
Calabrië ESF
Veiligheid voor
ontwikkeling
Calabrië
Sicilië
Totaal

Oorspronkelijk EUcofinancieringspercentage

Herzien EUcofinancieringspercentage

(in %)

(in %)

85
85
75

302,1
75,5
356,8

70
50
50

80
75
75

259,0
286,8
386,0

50
50

75
75

999,4
2 179,8
4 845,4

80
81
67

Afname van de
nationale bijdrage
(in miljoen EUR)

NB: Het in de verordening vastgelegde maximale EU-cofinancieringspercentage is 85 % voor Bulgarije
en Roemenië, 80 % voor Spanje en 75 % voor Italië.
Bron: ERK.

Lidstaten voerden particuliere bijdragen in om hun absorptiepercentage te verhogen, maar
dit leidde ook tot minder of in omvang beperkte interventies
57. Het nationale cofinancieringsdeel van lidstaten kan ofwel enkel als nationale
overheidsbijdrage worden verschaft, ofwel ook een particuliere bijdrage omvatten. Als het
programma een particuliere bijdrage omvat, wordt in het financieringsplan van het OP 44
rekening gehouden met de financiering die wordt verstrekt door subsidie-ontvangers uit de
particuliere sector.
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Artikel 37, sub e, van Verordening (EG) nr. 1083/2006.
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58. Een toename van particuliere bijdragen kan helpen zorgen voor een snellere absorptie
van middelen, omdat deze een aanvulling vormen op de nationale overheidsuitgaven die
moeten worden vergoed als deel van de EU-cofinanciering en/of omdat deze in de plaats
komen van de nationale overheidsbijdrage die nodig is om de EU-cofinanciering te
complementeren. Het effect treedt onmiddellijk op en heeft een eenmalige positieve impact
op de absorptie van EU-middelen door de verhoging van het bedrag aan subsidiabele
uitgaven die voor vergoeding beschikbaar zijn. Aangezien een deel van de particuliere
bijdrage uitgaven betreft die onafhankelijk van de overheidsbijdrage zouden zijn gedaan,
neemt de investering door de lidstaten in totaal echter af door de vervanging van de
overheidsbijdrage door de particuliere. Zoals hierboven vermeld (zie paragraaf 55) neemt
de schaal waarop wordt opgetreden om de cohesiebeleidsdoelstellingen te behalen,
daardoor af.
59. Aan het begin van de programmeringsperiode was bij geen van de twintig OP’s in onze
steekproef een particuliere component opgenomen in het OP-financieringsplan. Aan het
einde van de programmeringsperiode werd bij vijf OP’s een particuliere bijdrage
geïntroduceerd, waardoor de nationale overheidsbijdrage tegelijkertijd werd verlaagd. In
tabel 3 is de ingevoerde particuliere bijdrage weergegeven alsook de EU-bijdrage die
hierdoor in theorie zou kunnen vrijkomen.
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Tabel 3 – Particuliere bijdrage die in de plaats komt van de overheidsbijdrage en
gegenereerde theoretische EU-bijdrage
Lidstaat

OP

500,5

75

Theoretische
EU-bijdrage
die werd
gegenereerd
met de
particuliere
bijdrage
(miljoen EUR)
375,4

472,5

85

401,6

Milieu

97,2

85

82,7

Milieu en energie

85,1

85

72,3

Noord-Hongarije

54,2

85

46,0

Spanje

Onderzoek, ontwikkeling
en innovatie (O&O&I) voor
en door ondernemingen –
Technologiefonds
Tsjechische Ondernemingen en
Republiek innovaties

Hongarije

Ingevoerde Cofinancieringsparticuliere
percentage
bijdrage
(%)
(miljoen EUR)

NB: De theoretische EU-bijdrage die werd gegenereerd door particuliere uitgaven op te nemen,
wordt berekend door het EU-cofinancieringspercentage toe te passen op de particuliere bijdrage. De
uiteindelijke bijdrage die werd gegenereerd met particuliere uitgaven, zal pas ten tijde van de
afsluiting bekend worden.
Bron: ERK, op basis van door de Commissie verstrekte gegevens.

Door fasering van projecten neemt het risico van vrijmaking af, indien projecten bij de
afsluiting niet volledig zijn afgerond
60. Het regelgevingskader voor 2007-2013 voorzag in de uitvoering van een groot project 45
gedurende twee programmeringsperioden, d.w.z. in de opsplitsing van een project in twee
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Grote projecten vormen een geheel van economisch onscheidbare werkzaamheden, activiteiten
of diensten die een welomschreven technische functie vervullen en gericht zijn op duidelijk
omschreven doelstellingen, waarbij de totale kosten hoger zijn dan 50 miljoen EUR of, in het
geval van een vervoersproject, 75 miljoen EUR. De goedkeuring van de Commissie is vereist
voor elk afzonderlijk project.
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fasen, het ene deel in de programmeringsperiode 2007-2013 en het andere in de
programmeringsperiode 2014-2020 46. Hoewel in de algemene verordening enkel in de
fasering van grote projecten was voorzien, gingen de afsluitingsrichtsnoeren van de
Commissie zelfs nog verder en werd de reikwijdte van het beginsel van fasering uitgebreid
tot niet-grote projecten met een waarde van minimaal 5 miljoen EUR47.
61. Het voordeel van fasering is dat hierdoor het risico afneemt dat lopende grote projecten
die nog niet functioneren op 31 maart 2017 (d.w.z. de datum waarop de
afsluitingsdocumenten uiterlijk moeten worden ingediend) of uiterlijk op 31 maart 2019 48,
niet-subsidiabel worden geacht en de bijbehorende EU-financiering niet wordt benut. Bij 9
van de 14 49 OP’s in onze steekproef werd ervoor gekozen om grote projecten of projecten
van meer dan 5 miljoen EUR te faseren. Door de fasering nam het risico af dat de EUcofinanciering voor deze projecten ter hoogte van 4,5 miljard EUR (3,8 miljard EUR voor
grote projecten en 0,7 miljard EUR voor niet-grote projecten van meer dan 5 miljard EUR)
niet zou worden gebruikt in de programmeringsperiode 2007-2013.
62. Hoewel fasering goed is voor absorptie en de erkenning inhoudt dat lopende
projectuitvoering niet ophoudt aan het einde van een programma, bleek uit een recente
controle dat fasering bij cohesie ingewikkelder is en aan meer beperkingen onderhevig dan
in het plattelandsontwikkelingsbeleid, hoewel de beleidsterreinen zeer vergelijkbaar zijn 50.
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Artikel 40, onder d), van Verordening (EG) nr. 1083/2006.

47

C(2015) 2771 final.
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C(2015) 2771 final.
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Bij 14 van de 20 OP’s in onze steekproef waren er grote projecten of projecten van meer dan
5 miljoen EUR.

50

Speciaal verslag nr. 36/2016 “Een beoordeling van de regelingen voor de afsluiting van de
programma’s 2007 2013 voor cohesie en plattelandsontwikkeling ”, tabel 5.

41
Retrospectieve projecten werden gebruikt om EU-financiering te absorberen maar
vertegenwoordigen een aanzienlijk risico op een buitenkanseffect
63. Retrospectieve projecten of concrete acties zijn die waarvoor uitgaven zijn gedaan of die
zijn afgerond voordat formeel EU-cofinanciering werd aangevraagd of toegekend; zij worden
dus met terugwerkende kracht gefinancierd. Retrospectieve projecten vormen een ander
middel om financiering te absorberen door het creëren van aanvullende nieuwe uitgaven of
door het vervangen van niet-subsidiabele uitgaven.
64. Er bestaan duidelijke risico’s voor de kosteneffectiviteit bij retrospectieve projecten,
aangezien deze vaak worden geselecteerd, geïnitieerd of verricht zonder dat zij uitdrukkelijk
zijn gekoppeld aan doelstellingen van een programma of aan specifieke wettelijke vereisten
die zijn verbonden aan EU-bijstand. In haar richtsnoeren over retrospectieve EU-bijstand 51
ontmoedigt de Commissie het gebruik ervan, omdat daarbij een groot risico bestaat dat de
desbetreffende EU- of nationale regels niet worden nageleefd.
65. Daarnaast is twijfelachtig wat de toegevoegde waarde is van het gebruik van EUfinanciering om deze projecten te cofinancieren, aangezien retrospectieve projecten al zijn
uitgevoerd met nationale financiering. Er bestaat ook een risico op een buitenkanseffect,
aangezien deze projecten ook zonder de EU-financiering zouden zijn uitgevoerd.
66. Van de vier lidstaten die wij bezochten, verklaarden er drie (Italië, Hongarije en
Roemenië) dat zij retrospectieve projecten gebruikten (zie tekstvak 6).
Tekstvak 6 – Het gebruik van retrospectieve projecten en uitgaven
De beheersautoriteit voor het Italiaanse OP “Sicilië” gaf aan dat de totale subsidiabele kosten voor
retrospectieve projecten in 2014 437,3 miljoen EUR bedroegen. Voor 2015 schatte zij dat dergelijke
uitgaven mogelijk 250 miljoen EUR zouden kunnen bedragen.
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COCOF 12/0050/01.
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Met betrekking tot de twee Hongaarse OP’s “Vervoer” en “Milieu en energie” gaven de nationale
autoriteiten aan dat de geïdentificeerde retrospectieve projecten in totaal goed waren voor
subsidiabele kosten van respectievelijk 195,1 miljoen EUR en 74,5 miljoen EUR.
Voor het Roemeense OP “Menselijk potentieel en ontwikkeling” gaven de nationale autoriteiten aan
dat zeven retrospectieve projecten waren geïdentificeerd met totale subsidiabele kosten van
166,7 miljoen EUR. Om deze projecten te financieren werd in totaal 110 miljoen EUR van bepaalde
prioritaire assen overgedragen naar de prioritaire as waarbinnen de retrospectieve projecten pasten.

67. De lidstaten zijn niet verplicht verslag uit te brengen aan de Commissie over uitgaven die
met terugwerkende kracht zijn gedeclareerd. Daarom is de Commissie niet op de hoogte van
de omvang en financiële impact van met terugwerkende kracht gedeclareerde uitgaven,
ondanks het feit dat dergelijke financiering duidelijk risico’s met zich meebrengt. Uit de
werkzaamheden die wij hebben ondernomen met het oog op de
betrouwbaarheidsverklaring blijkt dat veel lidstaten retrospectieve uitgaven gebruiken en
dat de EU-cofinanciering voor retrospectieve projecten waarschijnlijk significant is voor de
periode 2007-2013.
68. In het kader van onze werkzaamheden voor het Jaarverslag 2015 hebben we fouten
aangewezen die verband hielden met uitgaven voor retrospectieve projecten (zie
tekstvak 7). In een voorgaand verslag heeft de Rekenkamer verklaard dat dergelijke
projecten vatbaarder zijn voor fouten dan de projecten die op de normale wijze worden
geselecteerd 52.
Tekstvak 7 – Niet subsidiabele uitgaven gedaan in het kader van een retrospectief project
Een Italiaans project ter verbetering van de riolering in een gemeente werd goedgekeurd en
gefinancierd met nationale middelen. De projectuitgaven ter hoogte van 2,5 miljoen EUR werden
vervolgens opgenomen als project voor retrospectieve cofinanciering in het kader van het OP
“Campanië”.
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Paragraaf 6.19 van het Jaarverslag 2008, hoofdstuk 6 “Cohesie”.
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Tijdens onze controle stelden we vast dat de reikwijdte van een overheidsopdracht werd gewijzigd,
wat leidde tot een inbreuk op de desbetreffende bepalingen. Dus werd bijna 30 % van de
gedeclareerde uitgaven niet subsidiabel geacht en had deze niet voor cofinanciering mogen worden
gedeclareerd.

69. Voor de programmeringsperiode 2014-2020 is het gebruik van retrospectieve projecten
enigszins beperkt. Concrete acties (bestaande uit een of meerdere projecten) waarvoor al
uitgaven zijn gedaan maar die fysiek nog niet zijn voltooid of nog niet volledig zijn uitgevoerd
voordat de begunstigde het verzoek om financiering in het kader van het programma indient
bij de beheersautoriteit, kunnen in aanmerking komen voor EU-financiering 53. Het risico van
niet-subsidiabele uitgaven blijft echter bestaan, dit geldt ook voor de vraag of de EUcofinanciering toegevoegde waarde heeft.
De subsidiabiliteitsperiode werd weliswaar verlengd, maar 8 % van het dotatiekapitaal
voor financieringsinstrumenten werd niet benut en had dus geen revolverend effect
70. Tijdens de programmeringsperiode 2007-2013 konden lidstaten geld tijdelijk absorberen
door het te storten in een financieringsinstrument en vergoeding van de Commissie te
ontvangen, waarbij het risico van vrijmaking tijdens de uitvoeringsfase werd vermeden.
Bovendien werd, om de absorptie te helpen verbeteren, de subsidiabiliteitsperiode voor
uitbetalingen uit financieringsinstrumenten aan eindontvangers door de Commissie verlengd
van 31 december 2015 tot 31 maart 2017 54. Hierdoor werd 1,6 miljard EUR extra aan
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Artikel 65, lid 6, van Verordening (EU) nr. 1303/2013.
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eindontvangers uitbetaald 55. De Rekenkamer heeft in voorgaande verslagen gerapporteerd
over deze aangelegenheid 56.
71. Een belangrijk voordeel van het gebruik van financieringsinstrumenten is het revolverend
effect daarvan, d.w.z. de mogelijkheid om het dotatiekapitaal voor
financieringsinstrumenten meer dan eens te gebruiken. Het is dus belangrijk dat het
volledige dotatiekapitaal voor financieringsinstrumenten tijdens de programmeringsperiode
wordt gebruikt, wil het revolverend effect in de praktijk kunnen optreden.
72. Wij hebben in het verleden gemeld dat lage uitbetalingspercentages met name in de
eerste jaren van de programmeringsperiode 2007-2013 het revolverend effect kunnen
beperken 57. In oktober 2017 heeft de Commissie voor financieringsinstrumenten verslag
uitgebracht over de financiële uitvoering per 31 maart 2017 (bij afsluiting). Uit een
onderzoek van de cijfers in dit verslag bleek een aantal inconsistenties en onjuistheden in de
rapportage van de lidstaten 58. Aangezien het afsluitingsproces nog loopt, zou de Commissie
in staat moeten zijn de betrouwbaarheid na te gaan van de cijfers die zijn gebruikt voor de
afsluiting van de OP’s.
73. Niettemin schatten we op basis van de gegevens die de lidstaten aan de Commissie
hebben gerapporteerd bij de afsluiting, dat ongeveer 8 % (ofwel 0,9 miljard van de
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Samenvatting van de gegevens over de vorderingen bij de financiering en tenuitvoerlegging van
financieringsinstrumenten, gerapporteerd door de beheersautoriteiten overeenkomstig
artikel 67, lid 2, onder j), van Verordening (EG) nr. 1083/2006: programmeringsperiode
2007-2013, situatie per 31 december 2015, Europese Commissie, EGESIF_16-0011-00,
20 september 2016.
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Zie Speciaal verslag nr. 19/2016 “Uitvoering van de EU-begroting via financieringsinstrumenten
– lessen die uit de programmeringsperiode 2007-2013 moeten worden getrokken”, de
paragrafen 42-44 en hoofdstuk 6 van de jaarverslagen 2014, 2015 en 2016.
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Zie Speciaal verslag nr. 19/2016 “Uitvoering van de EU-begroting via financieringsinstrumenten
– lessen die uit de programmeringsperiode 2007-2013 moeten worden getrokken”, de
paragrafen 95 en 96, en de jaarverslagen 2014, 2015 en 2016.
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Samenvatting van de gegevens over de vorderingen bij de financiering en tenuitvoerlegging van
financieringsinstrumenten, gerapporteerd door de beheersautoriteiten overeenkomstig
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11,3 miljard EUR) van het dotatiekapitaal voor financieringsinstrumenten op de uiterste
termijn van 31 maart 2017 nog niet gebruikt was en moet worden terugbetaald aan de
OP's 59. Deze middelen zouden kunnen worden overgedragen van de prioritaire as van
ondermaats presterende financieringsinstrumenten naar een andere prioritaire as mits er
voldoende extra uitgaven beschikbaar zijn overeenkomstig de 10 %-flexibiliteitsregel die is
opgenomen in de afsluitingsrichtsnoeren. Voor OP’s waarbij niet aan deze voorwaarden is
voldaan, moeten de middelen die zijn terugbetaald aan het OP (of een gedeelte daarvan)
worden teruggestort in de EU-begroting. Met betrekking tot de middelen die terugvloeiden
naar de OP’s was er geen sprake van een revolverend effect en de beheersvergoedingen in
verband daarmee leverden, hoewel ze in overeenstemming waren met de financiële
overeenkomsten, geen meerwaarde voor de EU-begroting.
Contractuele voorschotten die aan het einde van de subsidiabiliteitsperiode worden
betaald, kunnen een risico vormen voor de kosteneffectiviteit en naleving
74. Contractuele voorschotbetalingen zijn een gebruikelijke marktpraktijk en stellen de
contractant in staat eerste uitgaven te dekken voor het mobiliseren van middelen die nodig
zijn om de afgesproken diensten of werkzaamheden te leveren. Volgens de Commissie
bedragen dergelijke voorschotten normaliter tussen de 10 % en 40 % van de
contractwaarde.
75. Een contractuele voorschotbetaling is subsidiabel, indien deze uiterlijk op 31 december
2015 aan de contractant werd betaald en uiterlijk op 31 maart 2017 werd omgezet in
werkelijke uitgaven. Deze betaling dient ook te worden uitgevoerd in overeenstemming met
de nationale voorschriften en contractuele verplichtingen. Bij projecten die werden
goedgekeurd tegen het einde van de subsidiabiliteitsperiode (d.w.z. 31 december 2015) kon
de noodzaak om de projecten uiterlijk vóór de einddatum voor de afsluiting (d.w.z. 31 maart
2017) af te ronden er echter toe leiden dat middelen werden toegewezen aan projecten op

59

Samenvatting van de gegevens over de vorderingen bij de financiering en tenuitvoerlegging van
financieringsinstrumenten, gerapporteerd door de beheersautoriteiten overeenkomstig
artikel 67, lid 2, onder j), van Verordening (EG) nr. 1083/2006: programmeringsperiode
2007-2013, situatie per 31 maart 2017, Europese Commissie, EGESIF_17-0014-00, 20-9-2017.
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grond van het feit dat middelen daarbij snel konden worden besteed en niet dat daarmee
resultaten konden worden behaald.
76. Van de vier lidstaten die wij hebben bezocht, gebruikten er twee (de Tsjechische
Republiek en Hongarije) contractuele voorschotten om de absorptie te vergroten. Zo gaf de
Tsjechische beheersautoriteit aan dat de voorschotfacturen in het kader het OP “Milieu” in
september 2016 goed waren voor in totaal 133 miljoen EUR aan EU-bijdragen. Dit maakte
ongeveer 5 % uit van de totale absorptie in 2014 en 2015 (zie tekstvak 8).
Tekstvak 8 – Voorschotten ten bedrage van een hoog percentage van de contractwaarde
Voor het Tsjechische OP “Milieu” werd gebruikgemaakt van contractuele voorschotten om
vrijmaking te voorkomen en de absorptie te verbeteren. Tussen november 2013 en maart 2016
werden de nationale regels geleidelijk versoepeld, en begunstigden werden aangemoedigd om
voorschotten te gebruiken en werden hierbij ondersteund. In 2014 en 2015 waren contractuele
voorschotten tot 90 % van de contractuele waarde toegestaan zonder dat deze gestaafd hoefden te
worden met facturen voor de verrekening van gemaakte kosten. Na november 2015 waren
voorschotten van 100 % van de contractwaarde toegestaan, hoewel de nationale autoriteiten
aangaven dat certificering niet mogelijk was zonder bewijs dat de facturen waren betaald. Dit gaat
verder dan wat de Commissie als marktpraktijk heeft vastgesteld (zie paragraaf 74). Wat betreft
absorptie wordt door het hoge percentage van de contractwaarde het risico vergroot dat het
voorschot aan het einde van de termijn niet zal zijn gebruikt, wat ertoe kan leiden dat EU-financiering
verloren gaat of ten onrechte wordt uitbetaald.

77. Wij hebben in het verleden gemeld dat de declaratie van contractuele voorschotten het
risico met zich meebrengt dat er bij de afsluiting sprake zal zijn van niet-subsidiabele
uitgaven, in het bijzonder wanneer deze een hoog percentage van de waarde van het
contract vertegenwoordigen. Aangezien voorschotten tot 31 maart 2017 omgezet konden
worden in werkelijke uitgaven, bleef er naarmate de werkelijke uitgaven dichter bij de
uiterste termijn werden gedaan, steeds minder tijd over voor auditautoriteiten om deze te
controleren en zekerheid te verschaffen met betrekking tot de subsidiabiliteit daarvan 60.

60

Speciaal verslag nr. 36/2016.

47
78. De lidstaten waren verplicht om contractuele voorschotten te monitoren, maar zij
hoefden hierover geen verslag uit te brengen aan de Commissie. De Commissie kan dus het
algemene gebruik en de impact daarvan niet kennen. Wij constateerden dat Hongarije ten
tijde van de controle het gebruik en de impact niet monitorde.
In het algemeen is het foutenpercentage voor cohesie sinds 2007 gedaald, hoewel
retrospectieve projecten tot enkele fouten leidden
79. Wij keken naar de ontwikkelingen in het controlekader voor cohesie tijdens de
programmeringsperiode 2007-2013 en naar de gevolgen daarvan voor het
foutenpercentage. Wij hebben ook bekeken of de gerichtheid op absorptie met name tegen
het einde van de programmeringsperiode heeft geleid tot meer fouten.
80. Uit ons onderzoek van de foutenpercentages die de Rekenkamer sinds 2007 heeft
gerapporteerd, blijkt een significante daling van het foutenpercentage voor uitgaven voor de
periode 2007-2013 ten opzichte van de voorgaande programmeringsperiode. Het
foutenpercentage werd tussen 2011 en 2016 steevast lager, wat resulteerde in een meest
waarschijnlijk foutenpercentage van 4,8 % in 2016 (onderste foutengrens van 3,1 %, ten
opzichte van 11 % in 2007 en 2008 voor betalingen uit de periode 2000-2006).
81. De ontwikkeling in het foutenpercentage kan worden toegeschreven aan een aantal
factoren. Zoals hierboven aangegeven hebben sommige maatregelen ter verbetering van de
absorptie, zoals het gebruik van retrospectieve projecten (zie tekstvak 7), geleid tot een
aantal fouten. Anderzijds hebben andere belangrijke factoren, zoals algemene verbeteringen
in de systemen van de lidstaten voor beheer, controle en toezicht en het gebruik door de
Commissie van preventieve (onderbrekingen en opschortingen) en corrigerende
maatregelen in de programmeringsperiode 2007-2013, geleid tot een daling van het
foutenpercentage.
CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
82. Voor het cohesiebeleid wordt het maximale uitgavenniveau binnen het MFK opgesplitst
in jaarlijkse toewijzingen van middelen per lidstaat. Dergelijke toewijzingen
vergemakkelijken het programmeringsproces en maken het mogelijk binnen OP’s vooraf
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streefdoelen te bepalen. De Rekenkamer heeft echter opgemerkt dat het een uitdaging is
om goede resultaten te behalen met regelingen waarin middelen vooraf aan de lidstaten zijn
toegewezen en de aandacht voornamelijk is gericht op de absorptie van middelen, die
daarmee een doel op zich wordt. Om gericht te blijven op het behalen van goede resultaten,
is het van cruciaal belang dat de lidstaten voorkómen dat er aan het einde van de
programmeringsperiode nog een aanzienlijk bedrag aan middelen moet worden
geabsorbeerd, omdat de haast om middelen te absorberen ertoe kan leiden dat er
onvoldoende aandacht wordt besteed aan kosteneffectiviteit. Hoewel absorptie dus van
belang is om beleidsdoelstellingen te verwezenlijken, is het geen doel op zich.
83. Voor de twee laatste programmeringsperioden bracht de laattijdige vaststelling van het
wetgevingskader de laattijdige vaststelling van de OP’s met zich mee. Dit had uiteraard een
domino-effect op de uitvoering van de toegewezen middelen en leidde tot een laag
betalingsniveau in de eerste jaren. De Commissie heeft aangemoedigd dat er vroegtijdig een
politiek akkoord wordt bereikt over het MFK na 2020 om de nationale en regionale
autoriteiten rechtszekerheid en financiële zekerheid te bieden en het mogelijk te maken dat
de tenuitvoerlegging onmiddellijk aan het begin van de programmeringsperiode van start
gaat (zie de paragrafen 16-19.
84. Naast het bovengenoemde domino-effect vormt ook het feit dat de lidstaten halverwege
de programmeringsperiode nog steeds middelen benutten uit de voorgaande
programmeringsperiode, een bijkomende verklaring voor het feit dat de uitgaven langzaam
op gang kwamen (zie paragraaf 22). Daarom hebben wij in een voorgaand speciaal verslag
aanbevolen dat de Commissie in haar wetgevingsvoorstellen voor de periode na 2020 ervoor
moet zorgen dat er geen overlapping meer is tussen de subsidiabiliteitsperiode en de
volgende programmeringsperiode en dat de afsluitingsprocedure onmiddellijk na het einde
van de subsidiabiliteitsperiode wordt afgerond 61.
85. Om te zorgen voor een soepele en stabiele uitvoering gedurende de hele
programmeringsperiode moeten maatregelen die een trage absorptie aanpakken,
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vroegtijdig worden getroffen. Sommige lidstaten en de Commissie stelden relatief vroeg in
de programmeringsperiode 2007-2013 moeilijkheden bij de absorptie van middelen vast. De
Commissie nam echter pas in november 2014, bijna één jaar vóór het einde van de
subsidiabiliteitsperiode, een uitgebreide reeks maatregelen door een taskforce op te zetten
om de lidstaten bij te staan waarin het absorptiepercentage onder het EU-gemiddelde lag
(zie de paragrafen 34 en 35).
86. De lidstaten namen verscheidene maatregelen, waaronder de door de TFBI aangewezen
maatregelen, en slaagden erin hun absorptiepercentage in één jaar tijd te verhogen, soms
wel met meer dan 20 procentpunten. Begin 2018 was het gemiddelde EUabsorptiepercentage 97,2 %. Meerdere lidstaten slaagden er niet in alle beschikbare
middelen te besteden en eind 2017 was er een bedrag van 4,4 miljard EUR aan ongebruikte
middelen. Het definitieve absorptiepercentage en de definitieve waarde van de ongebruikte
middelen zullen bekend zijn zodra de afsluiting is afgerond (zie paragraaf 28).
87. Uit onze werkzaamheden bleek dat de maatregelen die door de Commissie en de
lidstaten werden genomen om trage absorptie aan te pakken, vooral gericht waren op
absorptie en wettigheid, maar dat daarbij niet nodige aandacht werd besteed aan prestaties.
Voor sommige ingezette maatregelen constateerden wij op grond van onze steekproef het
volgende:
•

OP’s werden vaak herzien, waardoor er aanzienlijk werd afgeweken van de
oorspronkelijke plannen en waardoor vragen rijzen over de deugdelijkheid van de
analyses die ten grondslag lagen aan de programmering en over het vermogen om
de doelstellingen van het OP en het cohesiebeleid te verwezenlijken (zie de
paragrafen 43-59).

•

De bezochte lidstaten hadden retrospectieve uitgaven geïdentificeerd ten bedrage
van ongeveer 1 miljard EUR. De waarde van deze projecten voor alle OP’s voor de
periode 2007-2013 is waarschijnlijk aanzienlijk hoger. Bij dit soort projecten is het
risico op een buitenkanseffect groot (d.w.z. dat ze zonder EU-financiering hadden
kunnen worden uitgevoerd) en de Europese meerwaarde dus beperkt (zie de
paragrafen 63-69).
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•

Door voorschotten, zoals dotatiekapitaal voor financieringsinstrumenten, werd de
absorptie tijdens de programmeringsperiode bevorderd, maar de trage uitvoering
verminderde het revolverend effect daarvan. Ongeveer 1 miljard EUR was aan het
einde van de subsidiabiliteitsperiode niet besteed. Met betrekking tot deze
middelen was er dus geen sprake van een revolverend effect en de
beheersvergoedingen in verband daarmee leverden, hoewel ze in overeenstemming
waren met de financiële overeenkomsten, geen meerwaarde voor de EU-begroting
(zie de paragrafen 70-73).

•

Contractuele voorschotten droegen ook bij tot een betere absorptie. Bij projecten
die werden goedgekeurd tegen het einde van de subsidiabiliteitsperiode kon de
noodzaak om de projecten uiterlijk vóór de einddatum voor de afsluiting af te
ronden er echter toe leiden dat middelen werden toegewezen aan projecten op
grond van het feit dat middelen daarbij snel konden worden besteed en niet dat
daarmee resultaten konden worden behaald. Bovendien blijft er naarmate de
werkelijke uitgaven dichter bij de uiterste subsidiabiliteitsdatum worden gedaan,
steeds minder tijd over voor auditautoriteiten om de subsidiabiliteit daarvan na te
gaan (zie de paragrafen 74-78).

88. De TFBI had de vooruitgang gemonitord die de lidstaten boekten met betrekking tot de
afgesproken maatregelen ter verbetering van de absorptie. De wijze waarop de lidstaten
verslag uitbrachten over de resultaten, maakte het echter moeilijk om een overzicht te
krijgen van alle maatregelen die werden ingezet en de impact van elke maatregel. Over
sommige maatregelen (bijv. retrospectieve gecofinancierde projecten, het gebruik van
contractuele voorschotten) hoeven de lidstaten op grond van het wetgevingskader geen
verslag uit te brengen aan de Commissie. Deze twee factoren belemmerden haar vermogen
om een alomvattend overzicht van de ingezette maatregelen en de financiële impact van de
afzonderlijke maatregelen te verkrijgen (zie de paragrafen 37, 67 en 78).
89. Hoewel de druk om geld uit te geven tegen het einde van de periode 2007-2013 tot
enkele fouten heeft geleid, was het geschatte foutenpercentage voor cohesie tussen 2011
en 2016 steevast lager dan in 2007 en 2008. Dit kan het netto-effect van meerdere factoren
zijn (zie de paragrafen 80 en 81).
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90. Voor de programmeringsperiode 2014-2020 kwam de uitvoering van de OP’s langzamer
op gang dan in de voorgaande programmeringsperiode. Dit en het feit dat er ook in de
periode 2007-2013 uitvoeringsproblemen werden ondervonden, maken het waarschijnlijk
dat de lidstaten ook in de huidige periode problemen zullen ondervinden bij de absorptie
(zie de paragrafen 23-26).
Aanbeveling 1 – een tijdschema voor het wetgevingskader en
programmeringsdocumenten
De Commissie moet een tijdschema opstellen met data voor essentiële mijlpalen (bijv. het
voorstellen en het vaststellen van het wetgevingskader) om te zorgen dat de uitvoering
van OP’s op tijd start, namelijk aan het begin van de programmeringsperiode. De
Commissie moet dit tijdschema voorstellen aan de Raad en het Europees Parlement om
daar overeenstemming over te bereiken.
Streefdatum voor de uitvoering: onmiddellijk (voor het wetgevingskader na 2020).

Aanbeveling 2 – goed onderbouwde verzoeken om herziening van programma’s
(inclusief gevolgen voor de resultaten)
Voordat de Commissie het besluit neemt om een operationeel programma te herzien,
moet zij, als deze herziening invloed heeft op essentiële elementen op het gebied van
prestaties, zich ervan vergewissen dat:
a) het verzoek gebaseerd is op een uitgebreide, deugdelijke beoordeling van de
uitvoering van het OP en de partnerschapsovereenkomst, en van daarmee
samenhangende behoeften ten tijde van de herziening; en
b) het primaire doel van de herziening is dat er betere resultaten worden geleverd en
dat veranderingen in het niveau van financiering voor prioriteiten worden
weerspiegeld in de prestatie-indicatoren.
Streefdatum voor de uitvoering: toepasselijk op toekomstige verzoeken tot herziening
van de lidstaten.
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Aanbeveling 3 – middelen om informatie te verkrijgen waarmee absorptie beter kan
worden gemonitord
De Commissie dient te waarborgen dat zij beschikt over de middelen om:
a) de informatie te verkrijgen die nodig is om de absorptie in het kader van een OP
diepgaand en uitgebreid te monitoren;
b) vast te stellen wat de oorzaken zijn van zowel langzame als snelle absorptie,
rekening houdend met het feit dat uitgaven wettig en regelmatig moeten zijn en
met het belang van een doeltreffende besteding van middelen; en
c) vooraf de noodzaak en impact te beoordelen van maatregelen ter vergroting van
de absorptie om te besluiten om deze al dan niet in te zetten.
Streefdatum voor de uitvoering: eind 2018 voor a) en b); eind 2020 voor c).

Aanbeveling 4 – gerichtheid op prestaties en het behalen van goede resultaten
De Commissie moet waarborgen dat, wanneer zij lidstaten en OP’s gerichte steun biedt
om de uitvoering in de programmeringsperiode 2014-2020 te versnellen (zoals bij de
herziening van OP’s), de nadruk bij getroffen maatregelen ligt op het behalen van goede
resultaten.
Streefdatum voor de uitvoering: onmiddellijk.

Dit verslag werd door kamer II, onder leiding van mevrouw Iliana IVANOVA, lid van de
Rekenkamer, vastgesteld te Luxemburg op haar vergadering van 30 mei 2018.
Voor de Rekenkamer

Klaus-Heiner LEHNE
President
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Bijlage
Lijst van de operationele programma's die voor onderzoek zijn geselecteerd
Lidstaat
Bulgarije
Tsjechische
Republiek1

Hongarije1

Italië1

Roemenië1

Slowakije

Spanje

1
2

Operationeel programma
Milieu (2007BG161PO005)
Milieu (2007CZ161PO006)2
Midden-Bohemen (2007CZ161PO009)
Ondernemingen en innovaties
(2007CZ161PO004)
Menselijk potentieel en werkgelegenheid
(2007CZ05UPO001)2
Milieu en energie (2007HU161PO002)2
Noord-Hongarije (2007HU161PO006)
Milieu (2007HU161PO007)2
Calabrië (2007IT161PO008)
Veiligheid voor ontwikkeling
(2007IT161PO007)2
Sicilië (2007IT161PO011)2
Calabrië ESF (2007IT051PO002)

Door de TFBI
Fonds
behandeld
CF & EFRO
x
CF & EFRO
x
EFRO
EFRO
ESF
CF & EFRO
EFRO
CF & EFRO
EFRO
EFRO

x

EFRO
ESF

x

Sectorale ontwikkeling van het menselijk
potentieel (2007RO051PO001)2
Toename van het economische
concurrentievermogen (2007RO161PO002)2
Milieu (2007RO161PO004)2

ESF

x

EFRO

x

CF & EFRO

x

Concurrentievermogen en economische
groei (2007SK161PO006)
Vervoer (2007SK161PO004)
Onderwijs (2007SK05UPO001)
Onderzoek, ontwikkeling en innovatie
(O&O&I) voor en door ondernemingen –
Technologiefonds
(2007ES16UPO001)
Kenniseconomie (2007ES16UPO003)

EFRO

x

CF & EFRO
ESF
EFRO

x

Ter plaatse bezochte lidstaat.
Diepgaand onderzocht OP.

EFRO

x
x

ANTWOORDEN VAN DE COMMISSIE OP HET SPECIAAL VERSLAG VAN DE
EUROPESE REKENKAMER
"DE MAATREGELEN DIE DE COMMISSIE EN DE LIDSTATEN TIJDENS DE
PROGRAMMAPERIODE 2007-2013 NAMEN, PAKTEN LAGE ABSORPTIE AAN, MAAR
WAREN TE WEINIG RESULTAATGERICHT"
SAMENVATTING
I. De Commissie houdt toezicht op de uitvoering op het niveau van de lidstaten, op
programmaniveau en waar nodig ook op projectniveau. Als onderdeel van de uitvoering volgt de
Commissie ook nauwlettend de financiële uitvoering, met bijzondere aandacht voor EU-betalingen
aan programma's. De regelingen voor gegevensoverdracht voor 2014-2020 stellen de Commissie in
staat om zich een betrouwbaar en actueel beeld te vormen van de algemene uitvoering, inclusief de
output en resultaten van de programma's.
III. De datum waarop het wetgevingskader wordt vastgesteld, hangt sterk af van de medewetgevers;
voor de periode 2021-2027 heeft de Commissie haar voorstel 30 maanden vóór het geplande begin
van de subsidiabiliteitsperiode ingediend. De Commissie benadrukt dat het belangrijk is om
programma's vroegtijdig goed te keuren zodat de uitvoering ervan kan starten. Daarentegen zijn er
ook andere factoren wat betreft prestaties en absorptie gedurende de periode – de n+2/3-regel, de
mate van voorfinanciering of aanwijzingsvereisten hebben een groter effect.
IV. Programma's die in vergelijking met het gemiddelde laattijdig goedgekeurd zijn, kunnen de
andere programma's, afhankelijk van de omstandigheden, nog steeds gemakkelijk inhalen en aan
het einde van de periode bovengemiddelde absorptieniveaus bereiken. De n+2-regel zorgt voor een
strengere begrotingsdiscipline en stimuleert een snellere begrotingsuitvoering. Een lijst met kanten-klaar uit te voeren projecten is ook een belangrijke succesfactor voor de prestaties en absorptie
van programma's.
V. De Commissie is tevreden met de resultaten van het initiatief "taskforce voor betere
tenuitvoerlegging". De middelen waarvoor het gevaar bestond dat zij moesten worden vrijgemaakt.
bedroegen eind 2014 10-13 miljard EUR en het vrijmakingsbedrag werd voor de afsluiting
teruggebracht tot minder dan 5 miljard EUR. De Commissie helpt de lidstaten bij het besteden van
de beschikbare middelen, wat geleid heeft tot een absorptieniveau van 97% voor de periode 20072013 – 2 procentpunten hoger dan voor de periode 2000-2006.
VI. De Commissie heeft voor de lidstaten met absorptierisico maatregelen voorgesteld die in
overeenstemming waren met het wetgevingskader van 2007-2013 en die aangepast waren aan de
omstandigheden van de lidstaten en de specifieke programma's. Ze waren ook in overeenstemming
met de programmadoelstellingen, inclusief de indicatoren, de interventielogica en de
selectieprocedures van het programma enz. Derhalve bleek het niet noodzakelijk om uitzonderlijke
aandacht te besteden aan de resultaten om enkel te waarborgen dat de beoogde resultaten inderdaad
worden behaald. Wanneer een programma een lager absorptiepercentage vertoont, is het een vaste
praktijk binnen het programmabeheer om deze problemen aan te pakken met maatregelen die
gericht zijn op absorptie binnen de bestaande doelstellingen. Verder is de Commissie van mening
dat flexibiliteit een belangrijk kenmerk van het cohesiebeleid is. Programmawijzigingen zijn
cruciaal om rekening te houden met de veranderende omstandigheden, zich aandienende
uitdagingen en nieuwe of aangepaste prioriteiten voor programma's voor een periode van tien jaar.
VII. De Commissie heeft een gedetailleerd overzicht van de programma's en de in het kader hiervan
toegepaste maatregelen als onderdeel van het reguliere programmabeheer gedurende de hele
periode. Indien nodig verzamelt de Commissie informatie met betrekking tot kwesties die van
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belang zijn voor het programmabeheer, wanneer deze geen deel uitmaken van de regelmatige
verslaggeving.
VIII.
Eerste streepje: De Commissie aanvaardt deze aanbeveling.
Tweede streepje: De Commissie aanvaardt deze aanbeveling.
Derde streepje: De Commissie aanvaardt deze aanbeveling.
Vierde streepje: De Commissie aanvaardt deze aanbeveling.
REIKWIJDTE EN AANPAK VAN DE CONTROLE
Tekstvak 1 - Absorptie is een middel om resultaten te behalen, geen doel op zich
De Commissie heeft in het jaarverslag van de Rekenkamer in 2013 al op deze bevinding
geantwoord en het volgende verklaard:
"De Commissie merkt op dat de prestatiecriteria worden opgenomen in het selectieproces van elk te
financieren project. Door de toepassing van gewogen selectiecriteria zouden de lidstaten die
projecten moeten kunnen kiezen die het best in staat zijn een bijdrage te leveren aan het bereiken
van resultaten."
Het wetgevingskader verhoogde voor de periode 2014-2020 de aandacht voor prestaties door
vereisten voor thematische concentratie, het prestatiekader en de prestatiereserve, en exantevoorwaarden te introduceren. Het politieke akkoord over het omnibusvoorstel van de
Commissie heeft de mogelijkheden om op basis van vooraf gedefinieerde resultaten, voorwaarden
waaraan is voldaan of geleverde resultaten te betalen, verder verbeterd1.
OPMERKINGEN
14. De Commissie wijst erop dat zij naast de onderhandelingen over het wetgevingskader ook
begint met informele programmaonderhandelingen om vooruitgang te boeken tegen de tijd dat het
wetgevingskader wordt vastgesteld. In 2014-2020 was dit proces gebaseerd op standpuntnota's die
per lidstaat waren opgesteld.
16. De Commissie onderstreept dat het tijdstip waarop het wetgevingskader wordt vastgesteld
meestal door de medewetgevers wordt bepaald.
voor de periode 2021-2027 heeft de Commissie haar voorstel 30 maanden vóór het geplande begin
van de subsidiabiliteitsperiode ingediend. Toch kan de Commissie niet controleren hoe snel de
wetgevingsvoorstellen door de medewetgevers worden vastgesteld.
19. De Commissie benadrukt dat, hoewel het belangrijk is om programma's vroegtijdig goed te
keuren zodat de uitvoering ervan kan starten, er ook andere factoren zijn wat betreft absorptie
gedurende de periode. Programma's die in vergelijking met het gemiddelde laattijdig goedgekeurd
zijn, kunnen aan het einde van de periode bovengemiddelde absorptieniveaus bereiken.
Of programma's onder een n+2- of een n+3-regel vallen, is in hogere mate doorslaggevend voor het
absorptieniveau dat ze aan het einde van de programmeringsperiode bereiken.

1

COM (2016) 605 van 14.9.2016, Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie.
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Tekstvak 2 – Na het begin van de programmaperiode vastgestelde OP’s voor 2007-2013 en
2014-2020
De Commissie merkt op dat haar prestaties ten aanzien van de onderhandelingen en het goedkeuren
van programma's in vergelijking met de vorige programmeringsperiode ook kunnen worden
beoordeeld door de eerste twaalf maanden na de vaststelling van het wetgevingskader te
vergelijken. Een periode van twaalf maanden vanaf de vaststelling van de desbetreffende
wetgevingspakketten zou voor beide perioden een nauwkeuriger beeld schetsen. Dit zou betekenen
dat in de periode 2014-2020 in de eerste twaalf maanden na vaststelling van de verordening 40 %
van de OP's werd vastgesteld, in vergelijking met 6 % van de OP's in hetzelfde tijdsbestek van de
programmeringsperiode 2007-2013.
21. De Commissie is van mening dat EU-betalingen langzamer worden geabsorbeerd aangezien de
totale voorfinancieringbedragen in 2014-2020 aanzienlijk hoger zijn dan in 2007-2013. Dit spoort
de lidstaten niet aan om betalingsaanvragen in te dienen, in het bijzonder omdat daarvoor de
aanwijzing moest worden voltooid. Ook de wijziging van de n+2- naar de n+3-regel voor 20142020 stimuleert de lidstaten niet om hun betalingsaanvragen snel in te dienen. Deze verklaring
wordt onderbouwd door het feit dat het percentage geselecteerde projecten in de lidstaten tot nu toe
in beide programmeringsperiodes vergelijkbaar is.
22. De Commissie is van mening dat overlappende subsidiabiliteitsperiodes een van de factoren is
die bijdraagt tot een vertraagde uitvoering van de volgende periode. Andere belangrijke factoren,
zoals de mate van voorfinanciering en de n+-regel, spelen ook mee. Deze factoren hebben een grote
invloed op de absorptie via EU-betalingen, maar niet op het daadwerkelijke niveau van de
uitvoering in de praktijk.
23. De Commissie ziet aan het einde van de programmaperiode 2014-2020 geen hoger
absorptierisico dan voor 2007-2013. Rekening houdend met de n+3-regel, het huidige
selectiepercentage en de door begunstigden gecertificeerde betalingen, is de Commissie van oordeel
dat voor 2014-2020 hetzelfde absorptieniveau kan worden bereikt als voor 2007-2013. De
Commissie merkt ook op dat de procedure voor de jaarrekeningen is ingevoerd in het
wetgevingskader voor 2014-2020 (waaraan de lidstaten moeten wennen) en dat het relatief hoge
niveau van voorfinanciering onvoldoende aanzet tot het sneller indienen van EUbetalingsaanvragen.
25. In 2016 heeft de Commissie een systeem ingesteld waarmee de programma's voor de periode
2014-2020 die langzaam vooruitgang lijken te boeken, nauwlettend worden gevolgd.
26. De Commissie is van mening dat de kwaliteit van projecten niet noodzakelijk gekoppeld is aan
de hoogte van de niet-afgewikkelde vastleggingen. De Commissie verwijst naar haar antwoord op
paragraaf 2.14 van het jaarverslag van de Rekenkamer van 2016.
28. Hoewel de absorptie altijd kan worden verbeterd, is de Commissie van mening dat het
gemiddelde percentage van 97 % vergelijkbaar is met de eerdere perioden en is ze tevreden met dit
resultaat. Meer specifiek overschrijdt dit absorptieniveau het percentage dat voor de EFRO- en
ESF-programma's voor de periode 2000-2006 is vastgesteld (96 %).
Het werk van de taskforce voor betere tenuitvoerlegging en zijn samenwerking met de
desbetreffende autoriteiten van de lidstaten had een positief effect op de vrijmaking en het
absorptiepercentage.
34. De Commissie benadrukt dat ze op basis van intensieve bilaterale beleidsdialogen een aantal
maatregelen genomen heeft voor lidstaten die reeds vóór deze datum absorptierisico liepen. Het
gecoördineerd politiek optreden op hoog niveau voor alle lidstaten die systematisch risico liepen, is
14 maanden voor de einddatum van de subsidiabiliteitsperiode begonnen.
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36. De nadruk van de maatregelen lag voornamelijk op het beheer van reeds geselecteerde projecten
of geplande te lanceren oproepen. Het hoofddoel was derhalve om de strategische doelstellingen
van de programma's te waarborgen.
37. De Commissie verwijst naar haar antwoord op tekstvak 1
39. De Commissie merkt op dat de eerste richtsnoeren over de fasering van grote projecten reeds in
2012 zijn opgesteld en tijdens de COCOF-vergadering aan de lidstaten zijn voorgelegd
(COCOF_12-0047-02-EN). Om de lidstaten rechtszekerheid te bieden zijn de regels nader
toegelicht in de afsluitingsrichtsnoeren die in 2013 zijn uitgegeven en in 2015 gewijzigd.
47. De Commissie is van mening dat herprogrammering noodzakelijk is om te zorgen voor
flexibiliteit wat betreft de interventies die in de programma’s voor een periode van bijna tien jaar
worden vastgesteld.
Voor een aantal gedetailleerde onderdelen is volgens het wetgevingskader een programmawijziging
nodig waar de lidstaten niet omheen kunnen. Dit stelt de Commissie in staat om ervoor te zorgen
dat de focus van de interventies wordt behouden en de basis voor de uitvoering van het programma
gedegen blijft (zie onderdelen in artikel 37 van de algemene verordening en die welke deel
uitmaken van het goedgekeurde programma).
Het is aan de lidstaten om te bepalen hoeveel bijkomende informatie in hun programma’s wordt
opgenomen ten opzichte van het wettelijk vereiste minimum. Wanneer sprake is van meer details
(over begunstigden, doelgroepen, grote projecten enz.), zijn vaker wijzigingen nodig zonder de
strategische gerichtheid in twijfel te trekken.
49. Voor 2014-2020 worden alle wijzigingen van de programma’s op het gebied van prestaties
zorgvuldig door de Commissie gescreend en de degelijkheid van de verantwoording wordt grondig
beoordeeld door geografische eenheden in samenwerking met het competentiecentrum/de eenheid
voor evaluatie. Wanneer veranderingen op het gebied van de financiering worden aangebracht,
wordt er eveneens overwogen of de indicatoren moeten worden aangepast.
52. Op basis van een door de Hongaarse autoriteiten uitgevoerde evaluatie van de indicatoren was
de verlaagde streefwaarde al opgenomen in de eerste wijziging in 2012 en in november 2011
voorgelegd aan het toezichtcomité. De ervaring van de eerste oproepen toonde aan dat de resultaten
van de investeringen lager waren dan geraamd toen het OP werd opgesteld, en dus aan de realiteit
moesten worden aangepast.
In het eindverslag wordt vastgesteld dat uiteindelijk ten minste 4,6 petajoule is bespaard. Dit is
minder dan in 2007 gepland, maar het dubbel zoveel als het in 2012 geplande resultaat, in
overeenstemming met de begrotingsverdubbeling tussen 2012 en 2016.
Tekstvak 5 – Aanzienlijke overdrachten van de EU-bijdrage tussen prioritaire assen zonder
evenredige aanpassing van de streefwaarde van de prestatie-indicator
Een eerste wijziging werd aangebracht in 2012 (C(2012) 6310). De doelstelling werd verlaagd tot
2,7 petajoule op basis van de ervaringen in 2011 (motivering beschikbaar in SFC 2007), die
aantoonden dat het streefdoel veel te hoog was ingeschat in vergelijking met de resultaten van de
eerste concrete projecten die in 2011 waren goedgekeurd en uitgevoerd. De begroting werd
verhoogd in 2012. Het streefdoel werd gehandhaafd ondanks de later toegewezen bijkomende
begrotingsmiddelen.
Antwoord van de Commissie op de paragrafen 55 en 56:
Het wetgevingskader biedt de lidstaten de mogelijkheid om de EU-cofinanciering tot het
maximumniveau te verhogen. Indien de lidstaten vanaf het begin tot het maximumniveau van het
EU-cofinancieringspercentage geprogrammeerd hadden, zou het totale voor cohesiebeleid
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beschikbare bedrag aanzienlijk lager zijn geweest dan het uiteindelijk voor de periode 2007-2013
geprogrammeerde bedrag.
58. De Commissie benadrukt dat het einde van de periode 2007-2013 overeenkomt met de periode
van bezuinigingen op overheidsbegrotingen/-investeringen na de crisis. Daarom waren het opnemen
van particuliere bijdragen en het verhogen van de EU-cofinancieringsniveaus belangrijke
onderdelen die ervoor hebben gezorgd dat de programma-uitvoering voortgezet kon worden. Het
wetgevingskader biedt de lidstaten de mogelijkheid om over te schakelen van een overheids- naar
een totale kostenbasis. De lidstaten hadden vanaf het begin interventies kunnen programmeren op
basis van de totale kostenbasis. In dat geval zou het totale voor het cohesiebeleid beschikbare
bedrag aanzienlijk lager zijn geweest dan het uiteindelijk voor de periode 2007-2013
geprogrammeerde bedrag.
60. De Commissie verwijst naar haar antwoord op paragraaf 91 van het speciaal verslag van de
Rekenkamer 36/2016 inzake de afsluiting.
63. De Commissie heeft voor de periode 2007-2013 een lijst opgesteld van de regels waaraan de
beheersautoriteiten speciale aandacht moeten besteden wanneer zij retrospectieve concrete acties in
de operationele programma's opnemen (zie COCOF-toelichting 12-0050-01). De Commissie heeft
de beheersautoriteiten en auditautoriteiten ook meermaals gewezen op de risico's van retrospectieve
projecten (bijvoorbeeld op de bijeenkomst van de "homologues group"). Daarnaast bevat de
checklist van de Commissie om de afsluitingsverklaring en het laatste controleverslag te analyseren
een vraag over retrospectieve projecten waar ze een bijzonder risico voor het programma vormen.
68. De Commissie verwijst nogmaals naar haar eerdere antwoorden op het jaarverslag 2008 van de
Rekenkamer2.
69. De Commissie verduidelijkt dat het wetgevingskader van 2007-2013 de selectie van reeds
voltooide concrete acties niet verbood ("retrospectieve concrete acties") op voorwaarde dat deze
werden voltooid na de begindatum voor subsidiabiliteit3.
Volgens het wetgevingskader van 2014-2020 mogen concrete acties niet fysiek voltooid zijn of
volledig ten uitvoer zijn gelegd voordat de financieringsaanvraag door de begunstigde bij de
managementautoriteit is ingediend4. Bovendien heeft de verordening gemeenschappelijke
bepalingen een specifieke verplichting5 geïntroduceerd voor de managementautoriteit, die er zich
van moet vergewissen dat voldaan is aan het toepasselijke recht voorafgaand aan de selectie van
dergelijke concrete acties. De aanpak in de programmeringsperiode 2014-2020 is daarom
restrictiever dan die in 2007-2013.
70. Wat financieringsinstrumenten betreft, heeft het wijzigingsbesluit over de
afsluitingsrichtsnoeren van de Commissie geen invloed op de bepalingen van Verordening
1083/2006, waarin is vastgesteld dat de bijdrage van de fondsen aan financieringsinstrumenten
uiterlijk op 31 december 2015 betaald moet zijn. Deze richtlijnen hebben derhalve voor
verduidelijking gezorgd in het kader van de bestaande regels. Zie ook de antwoorden van de
Commissie op paragraaf 6.45 en aanbeveling 3 van het jaarverslag 2015 van de Rekenkamer en het

2

3
4
5

Referentie: Antwoord van de Commissie op paragraaf 6.19 van het Jaarverslag 2008 van de Rekenkamer.
Artikel 56, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1083/2006
Artikel 65, lid 6, van Verordening (EU) nr. 1303/2013
Artikel 125, lid 3, onder e), van Verordening (EU) nr. 1303/2013
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antwoord van de Commissie op paragraaf 91 van het speciaal verslag nr. 36/2016 van de
Rekenkamer.
72. De Commissie bevestigt dat zij momenteel bezig is met het verifiëren van de betrouwbaarheid
van de cijfers die zijn gebruikt om de OP's af te sluiten. De desbetreffende problemen zijn in de
programmeringsperiode 2014-2020 volledig opgelost.
73. De uitbetalingspercentages in de programmeringsperiode 2007-2013 volgden de levenscyclus
van de financieringsinstrumenten.
Bij de afsluiting hebben de beheersautoriteiten de aan structuurfondsen toe te rekenen middelen die
zijn teruggestort of die in de toekomst uit de investeringen in eindbegunstigden moeten worden
teruggestort, geraamd op een totaalbedrag van 8,4 miljard euro, wat een significant revolverend
effect aantoont.
75. De Commissie erkent enkele risico's in verband met contractuele voorschotten, maar benadrukt
dat de rechtsgrondslag deze tijdens de hele programmeringsperiode subsidiabel acht. De Commissie
is echter van mening dat de verduidelijking met betrekking tot de subsidiabiliteit en het advies
inzake goede praktijken met betrekking tot het gebruik/de subsidiabiliteit van contractuele
voorschotten die in de vragen en antwoorden over de afsluiting en via de taskforce voor betere
tenuitvoerlegging zijn verstrekt, het risico voldoende heeft beperkt. De Commissie is niet op de
hoogte van contractuele voorschotten die hebben geleid tot de selectie van projecten van slechte
kwaliteit.
76. De Commissie wijst erop dat de Tsjechische autoriteiten hebben besloten om voorschotten toe
te staan om de absorptie te versnellen. De Commissie heeft aanbevolen niet verder te gaan dan de
standaard marktpraktijken.
77. In deze fase van het afsluitingsproces merkt de Commissie op dat het risico van
onregelmatigheden niet is uitgekomen en dat er geen grote problemen met betrekking tot
voorschotten van invloed waren op de uitvoering van het programma.
78. De Commissie verduidelijkt dat voor de Hongaarse programma's op het moment van afsluiting
doorgaans te veel middelen zijn vastgelegd en dat voor elk operationeel programma een lijst met
niet-operationele projecten is opgevraagd, zodat er geen risico bestaat dat contractuele voorschotten
niet worden gebruikt voor daadwerkelijke projecten.
De Commissie heeft hoe dan ook aanbevolen om, wat voorschotten betreft, niet verder te gaan dan
de standaard marktpraktijken.
CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
82. Op basis van de resultaten van de evaluatie achteraf van de programmeringsperiode 2007-2013
en van het zevende verslag over de economische, sociale en territoriale cohesie, heeft het
cohesiebeleid over het algemeen goede resultaten opgeleverd. De Commissie is vastbesloten om
goede resultaten te blijven boeken en zich te blijven inspannen om de absorptie in de lidstaten te
versnellen.
83. De Commissie benadrukt dat hoewel het belangrijk is om programma's tijdig goed te keuren
zodat de uitvoering ervan kan starten, er ook andere factoren zijn wat betreft absorptie gedurende de
periode. Programma's die in vergelijking met het gemiddelde laat goedgekeurd zijn, kunnen aan het
einde van de periode nog steeds bovengemiddelde absorptieniveaus bereiken. Een van die factoren
is of programma's onder een n+2- of een n+3-regel vallen, dit is belangrijker dan of het tijdstip van
goedkeuring een paar maanden eerder of later plaatsvindt. In vergelijking met de n+3-regel zorgt de
n+2-regel voor een strengere begrotingsdiscipline en stimuleert een snellere begrotingsuitvoering.
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84. De Commissie erkent het ontmoedigende effect op de absorptie van de n+3-regel en van de
hoge mate van voorfinanciering, met name in het licht van de jaarrekeningenstelsels en de
aanwijzingsprocedure. De Commissie heeft hiermee rekening gehouden bij de presentatie van haar
voorstellen voor na 2020.
De Commissie herhaalt haar antwoorden op het speciaal verslag nr. 36/20166. Een overlapping
tussen twee perioden wordt noodzakelijk geacht, aangezien veel acties verschillende jaren nodig
hebben om uitgevoerd te worden en er voor elke programmeringsperiode altijd een opstart- en
afrondingsfase zal zijn. Bovendien zal het beëindigen van de overlapping van
subsidiabiliteitsperioden tot gevolg hebben dat er minder beleid wordt uitgevoerd. De Commissie
bevordert de continuïteit van de periodes door middel van een aantal maatregelen, waaronder de
fasering van grote projecten.
85. De Commissie is al in 2010 begonnen met het nemen van maatregelen voor sommige lidstaten
zodra er een risico op langzame absorptie merkbaar was7. Voor bepaalde lidstaten moesten vanaf
2014 aanvullende acties worden ondernomen.
87. De Commissie herhaalt dat prestatiegerelateerde problemen gedurende de hele
programmeringsperiode worden aangepakt. Wanneer een programma een lager absorptiepercentage
vertoont, is het een vaste praktijk binnen het programmabeheer om deze problemen aan te pakken
met maatregelen die gericht zijn op absorptie binnen de bestaande doelstellingen.
Eerste punt: Herprogrammering is een noodzakelijk instrument om te zorgen voor flexibiliteit wat
betreft interventies die in de programma’s voor een periode van bijna tien jaar worden vastgesteld.
Vierde punt: De Commissie is niet op de hoogte van contractuele voorschotten die hebben geleid tot
de selectie van projecten van slechte kwaliteit.
De selectie van projecten aan het einde van de subsidiabiliteitsperiode verloopt volgens dezelfde
criteria (met inbegrip van prestatie) zoals vastgesteld in het programma.
88. Zelfs als de Commissie het effect van elke maatregel niet afzonderlijk verifieert, beschikt zij
over de algemene resultaten van het verbeterde absorptiepercentage van de betrokken programma's.
Het gemiddelde absorptiepercentage van de drie fondsen (EFRO, ESF, CF) van 97 % voor 20072013 is 2 procentpunten hoger dan in 2000-2006, en 2007-2013 was de eerste volledige
programmeringsperiode voor 12 lidstaten.
90. Op basis van de projectselectiepercentages en de door de begunstigden gedeclareerde uitgaven,
is de Commissie van mening dat de uitvoering in de respectieve jaren van de twee
programmeringsperioden op een vergelijkbaar niveau ligt, ook al is het goede projectselectieniveau
momenteel nog niet volledig in betalingsaanvragen vertaald.
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Zie de antwoorden van de Commissie op de paragrafen 129 en 130 van het speciaal verslag nr. 36/2016 van de Rekenkamer.
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Zo was er sinds het begin van de periode regelmatig toezicht op de uitvoering van programma's. De Commissie heeft ook een
evaluatienetwerk van deskundigen gebruikt dat haar jaarlijks een overzicht van de uitvoering verstrekt. De synthese en
jaarverslagen
daarvan
zijn
beschikbaar
via
de
volgende
link:
http://ec.europa.eu/regional_policy/nl/policy/evaluations/ec/2007-2013 De Commissie is al in 2010 begonnen met het nemen
van maatregelen voor sommige lidstaten zodra er een risico op langzame absorptie merkbaar was. Het jaarverslag van 2013
belicht de uitdagingen en identificeert op een duidelijke manier kwesties die in bepaalde landen leiden tot een trage absorptie.
Via
deze
link:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/eval2007/2013_een_task2_synthesis_final.pdf
De strategische verslagen die de Commissie in 2010 en 2013 heeft goedgekeurd, bieden een EU-overzicht van de uitvoering en
hebben de noodzaak benadrukt om de uitvoering te versnellen en de investeringsdoelstellingen te bereiken.
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Aanbeveling 1 – een tijdschema voor het wetgevingskader en programmadocumenten
De Commissie aanvaardt deze aanbeveling.
De Commissie heeft haar voorstel voor het wetgevingskader na 2020 ingediend op 29 mei 2018,
d.w.z. 30 maanden vóór de start van de programmeringsperiode na 2020. De aanbeveling is
grotendeels al behandeld, met name in mededeling COM(2018) 98 van de Commissie van 14
februari 2018: "Een nieuw, modern meerjarig financieel kader voor een Europese Unie die efficiënt
haar prioriteiten verwezenlijkt na 2020", en in het bijzonder deel 6, waarin het belang van een
tijdige overeenkomst over het MFK na 2020 wordt benadrukt.
Aanbeveling 2 – goed onderbouwde verzoeken voor de herziening van programma's (inclusief
gevolgen voor de resultaten)
De Commissie aanvaardt deze aanbeveling.
Aanbeveling 3 – middelen om informatie te verkrijgen waarmee absorptie beter kan worden
gemonitord
De Commissie aanvaardt deze aanbeveling.
Aanbeveling 4 – gerichtheid op prestaties en het behalen van goede resultaten
De Commissie aanvaardt deze aanbeveling.
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Lidstaten absorberen middelen wanneer zij een betaling
uit de EU-begroting ontvangen als cofinanciering voor
subsidiabele projecten. Ongeveer een derde van de
EU-begroting is bestemd voor het cohesiebeleid.
Wij hebben onderzocht of de door de Commissie en de
lidstaten genomen maatregelen doeltreffend waren voor
de absorptie van financiering uit het EFRO, ESF en CF
gedurende de programmeringsperiode 2007-2013 door
vergelijkingen te maken met de programmeringsperioden
2000-2006 en 2014-2020.
Wij constateerden dat de uitvoering langzaam op gang
kwam in de programmeringsperiode 2007-2013, wat onder
meer verband hield met de late vaststelling van het
wetgevingskader en de programmeringsdocumenten
(OP’s en overlapping van de programmeringserioden).
Hoewel de Commissie de absorptie van middelen wel
monitorde, zette zij pas ongeveer 13 maanden voor het
einde van de subsidiabiliteitsperiode een taskforce op om
de lidstaten met OP’s waarbij de absorptie slecht was, bij
te staan. De getroffen maatregelen leidden tot een
duidelijke vergroting van de absorptie, maar sommige
waren hoofdzakelijk gericht op absorptie en naleving van
de regels, waarbij er weinig aandacht was voor de
resultaten. Met name werden OP’s vaak herzien, wat
vragen doet rijzen over de deugdelijkheid van de analyses
die ten grondslag lagen aan het programmeringsproces
en de mogelijkheid om de doelstellingen van het OP en
het cohesiebeleid te verwezenlijken.
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