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Maatregelen van de ERK met het oog op de COVID-19-pandemie 

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

Persbericht 
Luxemburg, 16 april 2020 

De uitvoeringskosten van het cohesiebeleid van 
de EU zijn relatief laag, maar er is onvoldoende 
informatie om de besparingen door 
vereenvoudiging te kunnen inschatten  
De Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen) vormen het belangrijkste 
investeringsbeleid van de EU, maar de uitvoering ervan leidt tot administratieve kosten. Volgens 
een verslag van de Europese Rekenkamer zijn deze administratieve kosten relatief laag in 
vergelijking met die van andere soortgelijke door de EU en internationaal gefinancierde 
programma’s. De verzamelde gegevens over de kosten waren echter ontoereikend om de effecten 
van de vereenvoudiging van de regels inzake het cohesiebeleid van de EU te beoordelen.  

Het doel van het cohesiebeleid van de EU is om verschillen in het ontwikkelingsniveau tussen regio's 
terug te dringen, industriegebieden met afnemende economische activiteit te herstructureren en 
samenwerking in de Europese Unie te stimuleren. De uitgaven op dit gebied zijn goed voor ongeveer 
37 % van de totale uitgaven uit hoofde van de EU-begroting: in de periode 2014-2020 bedroegen 
deze 352 miljard EUR. 

Het cohesiebeleid wordt uitgevoerd door middel van operationele programma’s (OP’s), waarbij de 
Commissie een voorstel van een lidstaat goedkeurt waarin wordt aangegeven hoe de aan de 
programma’s toegewezen EU- en nationale middelen moeten worden besteed. Het daadwerkelijke 
beheer en de controle worden vervolgens gedelegeerd aan de autoriteiten van de lidstaten. De 
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lidstaten kunnen financiële steun uit de EU-begroting aanvragen voor “technische bijstand” ten 
behoeve van alle activiteiten die vereist zijn voor de uitvoering van een programma, met inbegrip 
van de noodzakelijke personeelskosten. 

“Informatie over de administratieve kosten van programma’s die door de EU worden gefinancierd, 
moet volledig en openbaar beschikbaar zijn om onze burgers te tonen dat het beleid efficiënt wordt 
uitgevoerd”, aldus Pietro Russo, het lid van de Europese Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor 
de controle. “Onze bevindingen en conclusies zijn relevant voor de programmeringsperiode 2021–
2027, maar ook om de doeltreffendheid van de beheers- en controlesystemen in de lidstaten te 
vergroten”. 

De controleurs constateerden dat de administratieve uitvoeringskosten van de EU-fondsen voor 
cohesiebeleid relatief lager zijn dan die van andere Europese en internationale 
financieringsprogramma’s. Zij concludeerden echter dat de Commissie de onderliggende gegevens 
over de kosten niet op een voldoende volledige, consistente en coherente manier had verzameld 
waardoor het moeilijk was om deze te gebruiken voor bijvoorbeeld een beoordeling van de effecten 
van het vereenvoudigen van de EU-regels inzake de administratieve exploitatiekosten van de 
programma's. Voor de periode 2014–2020 raamde de Commissie bijvoorbeeld dat de invoering van 
verscheidene vereenvoudigingsmaatregelen zou moeten leiden tot een verlaging van de 
administratieve kosten. In een door de ERK gehouden enquête gaven de lidstaten daarentegen aan 
dat zij een stijging verwachtten. In dit verband merken de controleurs op dat de geraamde 
kostenbesparingen van vereenvoudigingsmaatregelen voor de perioden 2014-2020 en 2021-2027 
mogelijk niet worden bereikt, aangezien de uiteindelijke gevolgen grotendeels afhangen van 
nationale of regionale administratieve praktijken.  

De controleurs bevelen aan dat de Commissie ernaar moet streven verdere potentiële besparingen 
vast te stellen door in nauwe samenwerking met de lidstaten de administratieve praktijken in de 
lidstaten te beoordelen en na te gaan of de geraamde kostenbesparingen zijn verwezenlijkt. 

 

Noot voor de redactie  
Het cohesiebeleid is opgebouwd rond drie van de vijf Europese structuur- en investeringsfondsen 
(ESI-fondsen): het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO), het Cohesiefonds en het 
Europees Sociaal Fonds (ESF). Deze drie fondsen vallen onder gemeenschappelijke regels, 
behoudens uitzonderingen in de specifieke verordening per fonds. Er zijn 391 OP’s voor de 
programmeringsperiode 2014-2020. Deze OP’s lopen nog. 

De ERK controleert het cohesiebeleid regelmatig. Onze recente publicaties over het onderwerp 
omvatten Evaluatie nr. 03/2019: Toewijzing van middelen van het cohesiebeleid aan de lidstaten 
voor 2021-2027 en Evaluatie nr. 08/2019: Het leveren van prestaties in het cohesiebeleid. 

Speciaal verslag nr. 07/2020 “Uitvoering van het cohesiebeleid: de kosten zijn relatief laag, maar er 
is onvoldoende informatie om de besparingen door vereenvoudiging te kunnen inschatten” is in 
23 talen op de website van de ERK gepubliceerd.  
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